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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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Aquestes preguntes t’ajudaran a saber
les coses per les quals has de demanar perdó.

He resat les meves oracions?

He anat a Missa els diumenges?

He pres el nom de Déu en va?

M’he distret voluntàriament a Missa o a l’Església?

He ajudat a casa?

He estat egoista o he tractat els meus pares i germans amb poc afecte?

He obeït els meus pares i professors?

He compartit les meves joguines amb els altres?

He estat impacient? M’he enfadat?

He estat capritxós o pesat perquè les coses es fessin com jo vull?

Perdo el temps a classe?

He fet els meus deures el millor que puc? He copiat en els exàmens?

M’he barallat?

He mirat coses lletges a internet o a la tele?

He fet mal a alguna persona parlant-ne malament?

He dit mentides?

He robat alguna cosa? He espatllat alguna cosa que no era meva a propòsit?

He donat bon exemple?

He animat d’altres que fessin coses dolentes?

He estat egoista de pensament o d’obra?

He tingut gelosia d’altri?

He exclòs algú dels meus jocs?

He resat pels altres i els he ajudat perquè estiguin més a prop de Déu?
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