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Acte de presència de Déu 

1. La Mare de Jesús no va entendre perquè el seu Fill es va quedar sol 

durant tres dies a Jerusalem. Però l’Evangeli explica que, després de trobar-

lo, Maria «conservava tot això en el seu cor» (Lc 2, 51). Igual com santa 

Maria, em refio de Déu? M’adono que és normal que jo no arribi a entendre 

completament el perquè de tot el que passa? 

2. Som en un temps de més convivència familiar a causa del confinament. 

En quines coses puc millorar —especialment en aquests dies— per tal que 

casa meva sigui una llar lluminosa i alegre, com la de Natzaret? Demano a 

la Mare de Déu i a sant Josep llum i força per resoldre els problemes, petits 

o grans, que hi apareixen? 

3. Maria digué: «Feu tot el que Jesús us digui» (Jn 2, 5). A fi de seguir 

aquest consell de la nostra Mare, recorro a la seva intercessió perquè m’ajudi 

a complir en tot la voluntat de Déu? Ensenyo als  fills a acudir a la protecció 

de la Mare de Déu davant les dificultats? 

4. Durant el mes de maig, miro a casa que es noti que és el mes dedicat a 

la Mare de Déu? Fem amb aquest motiu alguna pregària adequada en 

família? 

5. Sant Joan Pau II deia que amb el rosari «s’aprèn de Maria a contemplar 

la bellesa del rostre de Crist i a experimentar-ne la fondària de l’amor» 

(Rosarium Virginis Mariae, n. 1). Reso amb pietat aquesta pregària, si pot 

ser en família? 

6. L’amor matrimonial és veritable i alegre quan es viu la virtut de la 

castedat. M’entrego amb generositat al marit o l’esposa? Tinc detalls 

concrets d’afecte amb ell o ella? Confio en la gràcia del sagrament del 

matrimoni? 

7. Quins mitjans poso per ésser fidel? Sóc prudent en les relacions socials 

per evitar situacions que puguin comprometre el meu matrimoni? 

8. Sant Pau ensenya que portem el tresor de l’Evangeli «en gerres de 

terrissa» (2Co 4, 7). Demano a nostre Senyor amb humilitat la virtut de la 

santa puresa? Es manifesta la netedat i rectitud del meu cor en els 

pensaments, actes, mirades, el domini de la imaginació i dels sentiments? 

Demano perdó a Déu si en alguna ocasió l’ofenc, amb el desig sincer 

d’acudir de seguida que sigui possible al sagrament de la reconciliació? 

9. «La puresa exigeix el pudor, que, tot guardant la intimitat de la persona, 



expressa la delicadesa de la castedat, i regula mirades i gestos en conformitat 

amb la dignitat de les persones» (Compendi del Catecisme de l’Església 

catòlica, n. 530). Es reflecteix aquesta dignitat en la meva manera de vestir 

—també quan sóc a casa—, en el meu capteniment, en les converses, en les 

publicacions que hi tenim o els programes de televisió que veiem? Ajudo el 

marit o l’esposa i els fills en aquest àmbit? 

10. Tant a casa com a la vida professional o social, sóc coherent amb la 

meva fe cristiana? Reacciono amb valentia davant situacions immorals o 

grolleres? Desagreujo a Déu quan veig actuacions o comportaments que 

l’ofenen, si no les puc redreçar? M’adono que el meu exemple pot moure 

altres a esmenar-se? 

11. Quan és possible, em poso al davant un santcrist o una imatge de la 

Mare de Déu per mantenir la presència de Déu mentre estic treballant? 

Ofereixo a Déu la feina que porto entre mans, tot esmerçant-me a fer-la bé, 

amb sentit de servei als altres? 

12. Jesús Ressuscitat digué a les santes dones: «No tingueu por. Aneu a 

anunciar als meus germans que se’n vagin a la Galilea. Allà em veuran» (Mt 

28, 10). M’il·lusiona saber-me enviat per Jesús a anunciar a tothom l’alegria 

de la salvació, amb serenitat i pau, però també amb l’escalfor i la urgència 

de l’amor (cf. 2Co 5, 14)? Prego a la Mare de Déu demanant per les persones 

que estimo? 

Acte de contrició 


