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Acte de presència de Déu 

 

1. ¿S’apliquen a la meva vida aquestes paraules de sant Josepmaria: 

«Allí on són els vostres germans els homes, allí on són les vostres 

aspiracions, la vostra feina, els vostres amors, allà hi ha el lloc del vostre 

encontre de cada dia amb Crist.»? 

2. Recorro a sant Josepmaria, «el sant de les coses ordinàries» (Joan 

Pau II), perquè m’ajudi a aixecar la mirada cap a Crist a casa meva, a la feina 

i quan descanso? M’il·lusiona pensar que puc tractar Déu fent el que faig, 

per insignificant que sembli? 

3. Déu «ens escollí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, 

irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus» (Ef 1,4). 

Propago entre els amics la crida universal a la santedat? Ho faig en primer 

lloc amb l’exemple de la pròpia lluita alegre per correspondre a l’amor que 

Déu em té? 

4. Poso el fonament de la meva esperança en l’omnipotència 

misericordiosa de Déu? 

5. Sant Pere convida els cristians a estar sempre a punt per donar raó 

de la seva esperança (cf. 1Pe 3,15). Presento amb claredat i de manera 

positiva el missatge de Jesucrist, única llum capaç de donar esperança als 

cors? 

6. Si surto derrotat en la lluita, recorro amb humilitat a Déu perquè 

m’ajudi a rectificar, convençut que em portarà de nou cap a ell? 

7. Treballo cada dia amb amor a Déu, amb l’esperança que les seves 

paraules de vida em portaran una joia que ningú no em podrà prendre? 

Demano ajuda al meu àngel de la guarda, per sembrar alegria a casa meva i 

en la meva professió? 

8. Sóc conscient que Déu m’ha donat el món com a herència, i que em 

demana que col·labori en l’extensió del seu regnat? Eixamplo els horitzons 

per no veure les coses només des d’un punt de vista humà? 

9. Sé mostrar el Crist com l’únic salvador dels qui s’han posat a ells 

mateixos com a artífexs exclusius del seu destí? Animo els amics a llegir 

l’Evangeli, perquè es familiaritzin amb la vida de Jesús i revifin la fe? 

10. Participo, en la mesura de les meves possibilitats, en les iniciatives 

i institucions del barri, de la ciutat, del país? Promoc iniciatives per millorar 



la societat? Participo en les deliberacions polítiques, al nivell que sigui, 

sempre sota la meva responsabilitat personal i buscant el bé comú?  

11. Miro de mostrar la grandesa de la fe cristiana, que respecta sempre 

la llibertat dels altres? Com defenso la llibertat de culte, especialment en un 

ambient secularitzat? Sé explicar que la llibertat religiosa comporta la 

manifestació lliure de la fe enmig de la societat, més enllà de la mera pràctica 

religiosa?  

12. Durant aquest mes dedicat tradicionalment al rosari, a qui puc 

ensenyar a resar-lo? 

 

Acte de contrició 


