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Que el Senyor sigui en el teu
cor, perquè, penedit, confessis
els teus pecats

TU EL SACERDOT

En el nom del Pare, i del Fill
i de l’Esperit Sant
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Han passat... dies/setmanes/anys
des de la darrera confessió

Els meus pecats són...

Després de la salutació
habitual, fas el senyal de

la creu mentre dius

Si no ho recordes,
aproximadament

Llavors confesses els
teus pecats començant

pels més greus El sacerdot et
donarà algun consell

I després et dirà que
compleixis una penitència,
que habitualment consisteix
a resar alguna oració

Jesús, Fill de Déu, compadiu-vos
de mi, que sóc un pecador

Expresses la teva
contrició dient:

O pots dir un acte de
contrició que coneguis

...I jo t’absolc dels teus pecats
en el nom del Pare i del Fill
i de l’Esperit Sant

Al final, et convida
a anar-te’n en pau.

Amb la fórmula de l’absolució,
Jesucrist mateix et perdona
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La Confessió és l’oportunitat de demanar perdó a Déu i de rebre 
la seva misericòrdia. Abans de confessar-te, dedica una estona a 
recollir-te i pensar en allò que has fet i que ha danyat als altres, 
i en què pots fer per ser millor cristià. Una confessió sincera és 
l’oportunitat de renovar la teva ànima i obrir-te a la gràcia de Déu. 
Les preguntes que segueixen et poden ajudar a pensar en les coses 
de les quals necessites ser perdonat.

He rebutjat o abandonat la meva 
fe? M’he preocupat de conèixer-la 
millor? L’he defensada, o me n’he 
avergonyit?

He pres el nom de Déu en va? He fet 
espiritisme o he confiat en endevins 
o horòscops? He mostrat falta de res-
pecte per les persones, llocs o coses 
santes?

He faltat voluntàriament a la Santa 
Missa els diumenges o dies de pre-
cepte? M’he oblidat de Déu abando-
nant les meves oracions?

He rebut el Senyor en la Sagrada 
Comunió tenint algun pecat greu 
en la meva consciència? L’he rebut 
sense agraïment o sense la deguda 
reverència?

He ajudat poc a casa? He tractat amb 
poc afecte els meus pares?

He estat impacient, envejós? M’he en-
fadat? He fomentat el ressentiment o 
no he estat disposat a perdonar? He 
odiat algú o l’he jutjat malament?

He descuidat els meus deures d’es-
tudiant? He estat mandrós? He 
tractat amb falta de respecte els 
meus professors o altres persones 
grans?

M’he barallat? He fet mal a algú amb 
insults o parlant malament d’ells? He 

revelat algun secret o he dit coses 
només per fer mal als altres?

He dit o he pensat coses impures? Les 
he fet amb mi mateix o amb altres? 
He mirat imatges o pel·lícules porno-
gràfiques?

He dit mentides per justificar-me, 
fent mal a altres o per donar-me 
més importància?

He robat alguna cosa? He espatllat 
alguna cosa a propòsit?
 
He tingut enveja d’altres pel que te-
nen o pel bon resultat de la seva fei-
na? Poso el meu cor a tenir coses?

He ajudat o fomentat que altres facin 
el mal?

He pres alcohol en excés? He consu-
mit drogues?

He estat egoista de pensament o 
d’obra?

He preferit la meva comoditat al ser-
vei als altres? He desatès la meva 
responsabilitat d’apropar els altres a 
Déu amb el meu exemple i la meva 
paraula?
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