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Acte de presència de Déu 

 

1. Jesús atenia a tothom: sans i malalts, senzills i poc rectes de cor, 

justos i pecadors. Em serveix d’estímul la meditació de la caritat de nostre 

Senyor? Visc la caritat amb tothom, sense excloure ningú, sense 

ressentiments ni rancúnies? 

2. Crist es va proposar com a exemple d’humilitat i de mansuetud. 

M’imagino la manera com el seu caràcter devia reflectir pau i serenor? Hi 

recorro perquè m’ajudi a no perdre la paciència davant les contradiccions 

petites i grans? Sé descansar en nostre Senyor i deixar les tribulacions amb 

confiança en mans seves? 

3. Nostre Senyor s’aturava per atendre les necessitats de cadascú: la 

dona amb fluxos de sang, Jaire, la samaritana. M’adono de tot el que els 

altres esperen de mi? Procuro reservar estones de temps per poder parlar amb 

tranquil·litat amb la dona i amb cadascun dels fills? Els escolto? 

4. «Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus 

més petits, a mi m’ho fèieu» (Mt 25, 40). Veig nostre Senyor en els altres? I 

sobretot en els malalts?  

5. «Quan pregueu, si teniu res contra algú, perdoneu-ho, i així també 

el vostre Pare del cel us perdonarà les vostres faltes» (Mc 11, 25). Demano 

perdó quan m’he equivocat o he ofès algú? Sé perdonar de tot cor i sempre 

que calgui? M’adono que Déu m’ha perdonat moltes més vegades? 

6. A la santa Missa participem en el sacrifici de Jesús, que s’entrega 

al Pare per amor a tots els homes: lluito per estimar a tothom, fins i tot a les 

persones que em desagraden, tal com Jesucrist ens va ensenyar? He pactat 

dins del meu cor cap distanciament respecte als altres? 

7. Pel Baptisme, Déu pren possessió de la nostra ànima i ens ajuda a 

complir el seu manament: «Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he 

estimat» (Jn 13, 34). Demostro com estimo la família amb detalls concrets? 

Juntament amb la meva dona, tinc cura de la llar i m’esforço perquè tothom 

hi col·labori, cadascú d’acord amb les seves possibilitats? Em sacrifico amb 

alegria pels altres? 

8. Jesús va a Canà amb la seva Mare per a un casament. Aprofito la 

gràcia del sagrament del Matrimoni per mantenir l’amor sempre jove? 

9. Felip parlà amb Natanael de la seva trobada amb Jesús i el va 

convidar a anar-lo a trobar dient-li: «Vine i ho veuràs» (Jn 1, 46). Tinc molts 



amics? Els faig participar en la meravella de la meva trobada personal amb 

Jesús, Déu i Home vertader? Prego habitualment per ells? 

10. «Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es 

prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li 

oferiren presents: or, encens i mirra» (Mt 2, 11). Veig Jesucrist en els més 

necessitats i procuro ajudar-los? He fet despeses desproporcionades durant 

les festes de Nadal? 

11. Després dels miracles de la multiplicació dels pans i els peixos, 

Jesucrist mana recollir el que n’ha sobrat. M’esforço a ser ordenat i polit en 

la feina, tinc sempre a punt els instruments de treball, evito desaprofitar les 

coses útils, etc.? 

12. M’adono que, com diu sant Josepmaria, el que cal per ser feliç no 

és pas una vida còmoda, sinó un cor enamorat? Miro de no posar el cor, per 

manifestar-ho, en els béns que posseeixo o en els que voldria tenir? Mostro 

als fills i a altres parents, amb l’exemple de sobrietat, el valor de la pobresa? 

En moments de carestia o de dificultats econòmiques, busco la pau acudint 

a Jesucrist a la creu? 

13. Demano a la Mare de Déu que m’ajudi a posar l’esperança en 

nostre Senyor?  

Acte de contrició 

 


