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Acte de presència de Déu 

1. «Això és el meu cos, entregat per vosaltres» (Lc 22, 19). Li demano 

a Déu que m'ajudi a descobrir-lo en l'Eucaristia, a ser cada dia més conscient 

de la gràcia que significa rebre la comunió? ¿Com procuro transmetre als 

que tinc al voltant el valor que té la santa Missa? 

2. «Els qui mengen aquest pa, viuran per sempre» (Jn 6, 58). ¿Poso 

habitualment la meva vida a les seves mans: alegries, tristeses, dificultats, 

etc., sabent que ell sempre m'acompanya i així fa suportable el nostre 

caminar cap a la vida eterna? 

3. «Com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de 

la meva passió» (Lc 22, 15). ¿Desitjo entrar a l'Església quan m'és possible 

per visitar el Senyor i parlar amb ell, adorar-lo, donar-li les gràcies? 

4. Procuro portar el meu dia a la santa Missa com ofrena perquè el 

Senyor l'accepti, la beneeixi i la uneixi al seu sacrifici? ¿Fomenta la meva 

confiança saber que, d'aquesta manera, la meva vida és redemptora, tot i que 

no hi manquin foscors i dificultats objectives? 

5. «Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a 

l'extrem» (Jn 13, 1). «Em va estimar i es va entregar ell mateix per mi» (Ga 

2, 20). ¿Què vol dir per a mi que Jesús hagi donat la seva vida i fins a l'última 

gota de la seva sang? 

6. Meditar la vida del Senyor, especialment el misteri de la creu, ¿mou 

el meu cor al dolor d'amor pels meus pecats i a la generositat? 

7. Davant les dificultats de la vida, ¿miro de parar-me a pensar que Déu 

és  sempre al meu costat i que res del que em passa, ni el bo ni el dolent, li 

és indiferent? ¿M'adono de la sort que tinc de tenir Déu com a pare i amic i 

que la meva vida és  a les seves mans? 

8. Quan en la creu el bon lladre li va demanar que s'acordés d'ell al 

Paradís, Jesucrist no va trigar gens a acollir-lo: «Jesús li digué. T'ho 

asseguro: avui seràs amb mi al paradís» (Lc 23, 43) . Com em sento acollit 

pel Senyor? Sé acollir tothom en el cor, tal com són, i m'interesso per les 

seves preocupacions? 

Acte de contrició 


