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"ELL MARCARÀ LES NOSTRES VIDES" 

CANT: Pietat, oh Déu! 

MONICIÓ D'ENTRADA: 
Sigueu tots benvinguts; ens vam reunir avui aquí per 
reconèixer que en la nostra vida encara hi ha molt de 
canviar. Volem revisar les nostres acAtuds, senAr la set 
de la conversió, deixar que el Senyor transformi les 
nostres vides. Aquesta celebració és un bon moment 
per eixamplar l'espai de la teva tenda. 

An0fona: "La misericòrdia del Senyor cada dia 
cantaré". 

SALM: 
Jo sé que m'esAmes, senyor, perquè ets bo; 
Perquè tens un cor sensible, perdona’m.  
Neteja el meu pecat i lleva’m de les meves caigudes. 
Em sento peAt davant teu, que ets Sant. 

Els teus ulls han mirat amb misericòrdia 
El meu cor danyat pel pecat. 
Tu esAmes el profund i net que hi ha en mi. 
M’esAmes suaument 
Com a amic en el silenci. 

Abraça'm i el teu amor canviarà el meu cor. 
Sigues el meu amic i caminaré cap al cim. 
Torneu-me el goig i l'alegria que vaig perdre; 
Deixa que la meva vida sigui com una festa. 
Oblida Senyor, el mal que vaig fer; 

Ajudeu-me a renovar-me 
I a perdonar jo també aquell què m'ofèn. 
Que neixi en mi un cor pur 
I una voluntat ferma. 

Vull veure el teu rostre alegre al meu costat 
I la teva força que m'acompanya. 
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Dóna'm l'alegria de la teva Salvació; 
Un cor sincer que opA per Tu. 

Em demanes, Senyor, un cor penedit, 
Un cor sincer i noble 
Capaç de començar cada dia de nou 
Perdonant de cor als altres 
Tal com Tu ho fas amb mi 

ORACIÓ: "Fes-me conèixer els teus camins" 
Senyor, aquell dia em vaig posar en els camins i vaig prometre i vaig renunciar a les 
obres del Mal. 
Avui et demano, Senyor, que em mostris els teus camins i em dirigeixis cap a la veritat 
que salva. 
Senyor, no t'oblidis de mi i mostra’m els teus camins. 
Els teus camins, Senyor, són perdó, amor i veritat, a ells m'acullo, no quedi jo confós. 

LECTURES: 

. Del missatge de l'Germà Roger Schutz als joves (1-1-1997) 

Un home anomenat Nicodem va anar a visitar a Jesús de nit. D'ell va aprendre que, llevat 
que no es neixi de nou, ningú pot veure les realitats de Déu. La reconciliació i el perdó es 
troben entre aquestes netes fonts que obren a un nou naixement. 
Aquell que busca una reconciliació amb tota la seva energia descobreix que hi ha un 
abans i un després. Hi ha un abans per a qui, ferit per massa humiliacions, pensa: jo no 
aconsegueixo perdonar i reconciliar-me. No obstant això, un dia es dirà: si rebuig el per-
dó, què puc reflecAr de Crist? I quan arriba a una reconciliació, busca més comprendre 
que convèncer per mitjà d'arguments. Hi ha un després quan, havent-se reconciliat, ex-
perimenta un nou naixement. 
Si ens deixem revesAr pel perdó com per un vesAt, presenArem una transfiguració de 
nosaltres mateixos. Si l'amor que reconcilia arribés a ser una brasa ardent entre nosal-
tres .... Si la compassió de el cor esAgués a l'començament de tot ....... al nostre voltant 
es irradiaria, fins i tot sense adonar-nos, una transparència de l'Evangeli ... i s'il·lumina-
rien aquestes paraules: EsAma i digues-ho amb la teva vida! 

CANT: “En mi debilidad” 
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EVANGELI Jn 3, 3-8 

Jesús li respongué: 
--T'ho ben asseguro: ningú no pot veure el Regne de Déu si no neix de dalt. 
Li diu Nicodem: 
--Com pot néixer un home que ja és vell? És que pot entrar altra vegada a les entranyes 
de la mare i tornar a néixer? 
Jesús respongué: 
--T'ho ben asseguro: ningú no pot entrar al Regne de Déu si no neix de l'aigua i de 
l'Esperit. De la carn en neix carn, de l'Esperit en neix Esperit. No t'estranyis que t'hagi dit: 
"Cal que nasqueu de dalt." El vent bufa allà on vol; en sents la remor, però no saps d'on 
ve ni on va. Així mateix passa amb el qui neix de l’Esperit. 

(Gest i perdó) 

Canviar de jaqueta 
* M'agrada fardar de les meves coses davant dels altres? 
* Em deixo influir pel que diuen i pensen els altres? 
* De què vas per la vida? 

Canvi de cara: 
* Quins són els meus desitjos? ¿Aquells que mouen la meva vida? 
* Saps mirar amb els ulls de Déu? 
* Té temps per mirar a Déu? 

Canvi de postura: 
* Ens agrada estar còmodes i no pensar en els altres? 
* Què espero dels altres? ¿I de mi mateix? 
* Quines oportunitats dono i em dono? 
* Per què o per qui estaries disposat a posar-te de peu? 

Canvi de cor: 
* Et commouen les necessitats de l'altre o tens al cor de 
pedra? 
* Estàs disposat a canviar tu cor? 
* Qui et va a curar el cor parAt? 

PARENOSTRE: JUNTS 

CONFESSIÓ INDIVIDUAL 
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ORACIÓ FINAL: 
Et donem gràcies Senyor, perquè sempre ets a favor nostre. 
En aquests dies, Tu ens convoques, perquè reconeguem la nostra realitat 
i tornem als camins de la pau. Confessem Senyor, que, com nens peAts, 
volem caminar sols i correm cap al perill, marxem per sendes que no són els teus ca-
mins. 
Però Tu, Déu de bondat, crides i surts a la trobada, perquè tornem sobre els nostres pas-
sos. 
Gràcies et donem, Senyor, Déu Sant per la teva conknua paraula d'invitació a que si-
guem, com Tu i el Pare sou un. Amén.
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