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Acte de presència de Déu 

 

1. Sóc conscient que Jesucrist s’ha quedat a l’Eucaristia per amor als homes? 

Actuo en conseqüència, anant a pregar davant del sagrari o —quan això no és 

possible— fent la comunió espiritual, amb el desig dels deixebles d’Emmaús: 

«Queda’t amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar» (Lc 24, 

29)?  

 

2. Mentre duri aquest temps llarg quan no és possible assistir a la celebració de 

la missa, procuro unir-m’hi espiritualment, i si és possible seguint-la per televisió, 

ràdio o internet? Paleso la fe en la presència substancial de Jesucrist a l’Eucaristia 

tenint cura també dels gestos externs, la manera de vestir i mantenint el 

recolliment? Ensenyo els familiars i amics a captenir-s’hi? 

 

3. Reso sovint amb confiança la comunió espiritual i demano a Déu, present en 

l’Eucaristia, per tot allò que em preocupa i per tanta gent que està sofrint, a prop 

meu i arreu del món? 

 

4. Estic convençut que, per sembrar pau i alegria en els qui m’envolten, em cal 

un tracte habitual amb Jesús sagramentat? Com li demano per la família —espòs, 

esposa, pares, fills i altres parents— i pels amics i companys de feina? 

 

5. Aprofito la Quaresma, la Setmana Santa i la Pasqua per explicar a la família i 

els amics el significat d’aquests temps litúrgics, aprofitant potser els mitjans 

electrònics? Els ensenyo a comprendre que Jesús ha mort per amor nostre i que des 

de la Creu ens mostra el sentit redemptor del dolor, quan no és possible evitar-lo? 

 

6. Durant la jornada —en el lloc de treball o des de casa—, fent les tasques de la 

llar o en un moment de descans, miro d’atansar-me —almenys amb el desig— al 

sagrari més proper? 

 

7. Jesús va dir a sant Pere: «Jo he pregat per tu, perquè no defalleixi la teva fe» 

(Lc 22, 32). Prego cada dia, en les estones de pregària i també en altres moments 

de la jornada, pel sant Pare i les seves intencions, amb l’afany d’ajudar-lo a portar 

la càrrega que nostre Senyor li ha posat a les espatlles? Prego també pel meu bisbe, 

pel prelat de l’Opus Dei, per tots els preveres? 

 

8. El Papa «és el principi i fonament perpetu i visible de la unitat de l’Església» 

(Compendi, 182). Prego per la unitat de tots els cristians? 

 

9. Tinc l’anhel d’enriquir la meva fe llegint els escrits del sant Pare? En medito 

els ensenyaments, per poder fer-los conèixer? Dono gràcies a Déu perquè m’ha fet 



el do de la fe i em manifesto com un fill que vol ser fidel a l’Església i la seva 

doctrina? 

 

10. El salmista diu: «Honoreu el Senyor amb cants de festa, entreu davant d’ell 

amb crits d’alegria» (Sl 100 [99], 2). Tinc aquesta actitud positiva, que és fruit de 

la confiança en Déu, de qui provenen totes les coses bones? Transmeto amb la 

meva vida que el goig veritable es troba en el servei desinteressat als altres? 

 

11. Com responc a les crides de Déu per a ser més generós? Em refio de Déu, 

tot i que això impliqui complicar-me la vida, o bé m’excuso al·legant que em 

manquen temps o mitjans? Tinc ben present que nostre Senyor recompensa aquesta 

generositat amb una felicitat pregona, ja que «Déu estima el qui dóna amb alegria» 

(2Co 9,7)? 

 

12. A casa, procuro fomentar un ambient alegre, per exemple servint els altres 

amb un somriure? M’esforço per buscar activitats o temes de conversa que els 

entretinguin i els facin la vida agradable? Amb l’exemple, ensenyo als qui 

m’envolten a fer alguna cosa pels altres, mostrant-los que el sacrifici és camí cap a 

la felicitat? 

 

13. [Per a les persones casades] Soc generós en la vida matrimonial i familiar? 

D’acord amb el meu marit o la meva dona, estic disposat a rebre amb alegria els 

fills que Déu ens vulgui enviar? Confio en el Senyor? Ho veig, que la família 

nombrosa pot ser una magnífica escola de virtuts? 

 

14. [Per a les persones casades] Sabent que la decisió de formar una família 

sovint comporta sacrificis, considero els fills com un do de Déu, també quan el 

Senyor permet que tinguin alguna malaltia? Soc conscient que el nostre Pare Déu 

és sempre més generós que nosaltres i beneeix la família amb una alegria 

profunda? 

 

15. Els apòstols, després de ser flagel·lats, tornaren «contents d’haver estat 

trobats dignes de ser ultratjats per causa del nom de Jesús» (Ac, 5, 41). Desagreujo 

si veig que alguns l’ofenen amb paraules, amb imatges o amb el seu 

comportament? Rebo les crítiques, murmuracions o calúmnies que em puguin fer 

com un mitjà per acostar-me més a Jesús clavat en creu? Si arriba la malaltia, a mi 

mateix o als qui estimo, demano a Déu que m’ajudi a afrontar el dolor amb visió 

sobrenatural? Intento ajudar els qui passen proves semblants? 

 

16. De la creu estant, Jesús diu a sant Joan: «Aquí tens la teva mare» (Jn 19, 

27). Recorro a la Mare de Déu per viure amb alegria sobrenatural, també en el 

dolor o en la malaltia? 

 

Acte de contrició 


