
 
 

 

“Els teus pecats et són perdonats” 

(Lc 7,48) 
(Materials per a la reflexió i la pregària personal o familiar 

amb motiu de la Jornada 24 hores per al Senyor –divendres 

20 de març i dissabte 21 de març de 2020-, en temps de 

coronavirus) 
 

 

 



  1.En un primer moment s’ho val preparar-se per al silenci 

i la pregària.  
Pot ajudar tot allò que ens aquieti , relaxi i concentri: sentit alguna 

música, tenir davant una icona o imatge de Jesucrist o de la Mare de 

Déu,  percebre que el Senyor ens envolta i acompanya amb la seva 

presència. 

 “Tu, quan preguis, entra en la cambra més retirada, tanca-t’hi amb pany i 

clau i prega al teu Pare, present en els llocs més amagats, i el teu Pare, 

que veu el que és amagat, t’ho recompensarà” (Mt 6,6). 

  En el nom del Pare... 

 

 Cant: Senyor, no ens deixis, t’ho demanam 

           en el mal que feim i dolem. 

           Ja no tardis Senyor, revela’t salvador. 

           Dóna’ns un cor nou perquè et vegem. 

 

          Cercant miratges, lluny de la llar 

          hem perdut el nom que ens vas dar. 

          El camí de retorn va de la nit al jorn; 

          l’esperança ens hi fa caminar. 

 

          Que lluny seria la salvació 

          si el Senyor coma prova d’amor 

          no ens hagués enviat el seu Fill Estimat 

          en la lluita amb el mal d’aquest món. 

    

          Ens ha salvat per la seva sang 

          cel rogent de ponent a llevant. 

          Per la lluita del Crist la vida ha ressorgit. 

          Ens ha omplert del seu Esperit Sant. 

 

2. Proclamació de l’evangeli: Jesús perdona una 

pecadora 
“Un fariseu va convidar Jesús a menjar amb ell. Jesús entrà a casa del 

fariseu i es posà a taula. Hi havia al poble una dona que era una 

pecadora. Quan va saber que Jesús era a taula a casa del fariseu, hi anà 



amb una gerreta d’alabastre plena de perfum i es quedà plorant als peus 

de Jesús, darrera ell. Li mullava els peus amb les llàgrimes, els hi 

eixugava amb els cabells. els hi besava i els hi ungia amb perfum. 

  El fariseu que havia convidat Jesús, en veure açò pensà: “Si aquest 

home fos profeta, sabria qui és aquesta dona que el toca i quina casta de 

vida porta: és una pecadora”. Jesús li digué: 

      - Simó, t’he de dir una cosa. 

      Ell li respongué: 

      -Digues, mestre. 

      - Dos homes devien diners a un prestador: l’un li devia cinc-cents 

denaris, i l’altre cinquanta. Com que no tenien res per pagar, els va 

perdonar el deute a tots dos. Qui d’ells et sembla que l’estimarà més? 

      Simó contestà: 

      - Supòs que aquell a qui ha perdonat el deute més gran. 

      Jesús li diu: 

      - Has respost correctament. 

Llavors es girà cap a la dona i digué a Simó: 

      -¿Veus aquesta dona? Quan he entrat a casa teva , tu no m’has donat 

aigua per a rentar-me els peus; ella, en canvi, me’ls ha rentat amb les 

llàgrimes i me’ls ha eixugat amb els cabells. Tu no m’has rebut amb una 

besada; ella, en canvi, d’ençà que he entrat no ha parat de besar-me els 

peus. Tu no m’has ungit el cap amb oli; ella, en canvi, m’ha ungit els 

peus amb perfum. Així t’assegur que els seus molts pecats li han estat 

perdonats: per açò ella estima molt. Aquell a qui poc es perdona, estima 

poc. 

 Després digué a la dona: 

      - Els teus pecats et són perdonats. 

 Els qui eren a taula amb ell començaren a pensar: “Qui és aquest que fins 

i tot perdona pecats?”. 

 Jesús digué a la dona: 

      - La teva fe t’ha salvat. Ves-te’n en pau.”( Lc 7, 36-50). 

 

3. S’ha de rellegir i assaborir el text amb 

tranquil·litat en un llarg temps de silenci. 
 Aquesta història és la nostra història. 

 Us poden ajudar aquestes observacions i reflexió: 



 Observa les característiques dels protagonistes: 1. El fariseu que convida 

Jesús. 2. La dona pecadora que, a través de tres accions (banyar/eixugar; 

besar; ungir), manifesta la seva gratitud. 3. Jesús que acull, estima, 

ensenya, interpel·la, perdona i allibera; manifesta l’amor i la tendresa de 

Déu. 4. Els altres convidats que critiquen Jesús. 

  L’agraïment és el distintiu de la persona perdonada i alliberada. El perdó 

ve de Déu gratuïtament, del seu amor misericordiós que s’avança i és 

motiu de conversió i penediment. Però perquè hi hagi perdó és necessari 

descobrir-se i sentir-se pecador. 

 

  Reflexió 

  Molta gent, especialment els joves, pretenen canviar aspectes de la seva 

vida per arribar a acceptar-se, d’acord amb les demandes d’imatge de la 

societat i els estereotips de bellesa. Es plantegen “les coses que he de 

canviar per acceptar-me” i tenir autoestima. Aquesta manera de pensar 

és molt perillosa perquè estableix, d’entrada, que un s’accepta si 

determinades condicions es compleixen. 

  Jesús planteja una dinàmica diferent. No es tracta de canviar per  

acceptar-se, sinó d’acceptar-se per canviar, d’assumir la pròpia realitat, 

per feble i pecadora que sigui, per transformar-la amb la gràcia de 

l’amor de Déu. 

  Hi ha un missatge clau en el relat de la pecadora perdonada: som 

acceptats per Déu. El creient especialment se sent acceptat per Jesús, la 

qual cosa possibilita i reforça la seva pròpia acceptació. Tan sols som 

capaços d’acceptar-nos quan ens sentim acollits, estimats, perdonats per 

un amor més gran. Des d’aquesta clau de lectura és interessant analitzar 

la lògica del fariseu que porta a la exclusió i la lògica de Jesús que 

condueix sempre a la inclusió. Des del moment que aquella dona se sent 

acollida per Jesús comença el procés de la seva curació interior o 

conversió. 

  Si som acollits i acceptats per Déu ens hem d’acceptar a nosaltres 

mateixos i acceptar els altres incondicionalment i gratuïtament, sense 

considerar-nos superiors. 

  Experimentant l’amor de Jesús, necessitam cadascú de nosaltres 

emprendre el camí de conversió, de penediment, de transformació, que 

té un moment clau: el perdó. 

 



4. Com d’identific amb els personatges de la narració? Me sent acollit per 

Jesús? 

 Quin itinerari de conversió Déu em demana? Què necessit canviar en la 

meva personal manera de viure? I a nivell de família o comunitat 

eclesial? Quines deficiències i inèrcies he de transformar? Quina és la 

meva autoevaluació? 

 Celebr el sagrament del Perdó? Com ho faig? 

 Com visc i exprés l’agraïment a Déu Pare pel seu amor misericordiós 

que em perdona? 

 

5. Pregar amb els salms.  
Els salms són un excel·lent mitjà de pregària. Els 7 salms penitencials 

són: 6, 32 (31), 38 (37), 51 (50), 102 (101), 130 (129) i 143 (142). Pot 

ajudar a entendre’ls i assumir-los millor si ens identificam amb 

l’experiència que viu el salmista. Els trobareu en la Bíblia que teniu a 

casa. 

 Cant:  
  Pietat, oh Déu, Vós que sou bo; 

           vós que estimau perquè sou l’Amor, 

           rentau-me bé del meu gran pecat, 

           purificau el meu mancament. 

 

           Prou reconec el meu pecat, 

           i el mal que he fet sempre el tenc present; 

           és contra vós, contra qui he pecat, 

           i amb vós he ofès tots els meus germans. 

 

           Creau en mi un cor ben pur, 

           feis-me sentir vostre Esperit Sant; 

           no m’amagueu vostre esguard serè: 

           tornau-me el goig de la salvació. 

 

           Vostres camins jo mostraré 

           als qui en el món volen veure-hi clar; 

           salvau-me, idò, i anunciaré 

           als meus germans que vós ens salvau. 

 



5. Pregàries de petició i d’acció de gràcies.  
En aquest moment pot anar bé formular personalment unes pregàries de 

petició i d’acció de gràcies: 

                  - Et Demanam  (deman) que... 

                  - Et donam(don) gràcies per... 

 

6. Pregària del Pare Nostre 
 amb les palmes de les mans obertes i abraçada  de pau. També es pot fer 

un gest de veneració de la imatge de Jesús crucificat, expressió de la 

màxima manifestació d’amor i salvació. 

 

7. Cant:  
  Des del món us miram, Mare nostra, 

              la pregària dels fill escoltau; 

              és la fe que demana pels homes 

              el perdó de Jesús mort en creu. 

 

              El pecat ens ha duit lluny del Pare, 

              l’esperança del món s’ha enfosquit. 

              Que Jesús, Fill de Déu i Fill vostre, 

              resplendeixi per tots en la nit. 

 

              Quan l’amor era estrany a la terra 

              ens donàreu a tots un germà: 

              d’aquest foc dau-nos, Mare, una espira 

              que ens abrusi d’amor cristià. 

 

8. Pregària del Papa Francesc 
 Oh Maria, vós brillau sempre en el nostre camí com a signe de salvació i 

d’esperança. 

  Nosaltres ens adreçam a vós, Salut dels malalts, que al costat de la creu 

vau estar associada al dolor de Jesús, mantenint ferma la fe. 

  Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu quina és la nostra necessitat i 

esteim segurs que ens proveireu, perquè, com a Canà de Galilea, pugui 

retornar l’alegria i la festa després d’aquests moments de prova. 



  Ajudau-nos, Mare de l’Amor Diví, a conformar-nos a la voluntat del 

Pare i a fer el que ens digui Jesús, que ha pres damunt seu els nostres 

patiments i ha carregat els nostres dolors per conduir-nos , a través de la 

creu, a l’alegria de la resurrecció. 

  Sota el vostre mantell ens refugiam, Santa mare de Déu. No desoïu les 

nostres súpliques que ens trobam en la prova i alliberau-nos de tot pecat, 

oh Verge gloriosa i beneïda. Amén 

 

EXAMEN DE 

CONSCIENCIA 
 

Confiant plenament en 
l'amor misericordiós de 
Déu, el nostre Pare, 
examinem ara la nostra 
consciencia, 
reconeguem 
sincerament els nostres 
pecats i penedim-nos-
en ben de cor 

 

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan per mandra no  
hem pregat. Quan ho hem fet per rutina. Quan hem 
pregat  
buscant només de sortir amb la nostra i no pas amb 
l'actitud de posar tota la vida a disposició de Déu.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan hem posat poc  
esforc per fer créixer en nosaltres les qualitats que 
Déu ens ha donat. Quan no hem posat aquestes 
qualitats al servei de les persones que ens rodegen. 
Quan hem buscat de fer sempre les coses fácils 
deixant les més difícil s per als altres.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan hem estat  
orgullosos creient-nos superiors als altres. Quan ens 
hem  
burlat dels altres i els hem menyspreat. Quan hem 
mirat o  
tractat els semblants com a objectes. Quan no hem 
sabut  



descobrir en cada persona un germa.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan no hem perdonat  
de cor tots els qui d'alguna manera ens han ofes. 
Quan els hem guardat rancor. Quan ens hem venjat 
d'ells.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan per por i per  
comoditat hem callat coses que havíem d'haver dit i 
hem deixat de fer coses que havíem d'haver feto 
Quan en algunes ocasions hem mentit dient o fent el 
contrari del que pensavem.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres:quan hem buscat  
servir-nos de Déu en comptes de servir-lo. Quan 
hem vis cut la nostra vida bastant al marge de Déu,  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan amb la nostra  
manera de parlar i de comportar-nos hem destorbat 
els altres de ser millors.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan no hem estat  
justos en el tracte que hem tingut amb els altres. 
Quan hem donat la raó a la persona que ens 
resultava més simpática. Quan hem enganyat, 
estafat i fet trampa. Quan no hem donat a cadascú 
allo que li corresponia.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan no hem estimat  
ni respectat la propia vida o la dels altres; quan no 
hem estimat ni respectat la vida abans de néixer o 
un cop nascuda.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan no hem estat  
nets i purs en el nostres pensaments, en les nostres 
paraules i en les nos tres obres.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan hem malgastat  
els diners. Quan hem tingut el nostre cor massa 
enganxat en el diner, en les comoditats i en les 
coses materials.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan no ens hem  
interessat per coneixer més a fons Jesucrist. Quan 
no hem  
dedicat temps a llegir i a reflexionar l'Evangeli.  

* Hem ofegat la llum de Crist en nosaltres: quan hem criticat i no  
hem fet res del que estava al nostre abast per 
solucionar les coses que criticavem. Quan hem 



mantingut una actitud passiva davant la marxa de 
l'Església i davant els problemes dificultats dels 
nostres companys i companyes de treball d'estudis 
o dels nostres germans o germanes de comunitat. 

 


