JORNADA DE PREGÀRIA I PENITÈNCIA
20 de novembre de 2017
SUBSIDI LITÚRGIC
Monició d’entrada
Germans:
Ens reunim per celebrar l’Eucaristia, acció de gràcies i lloança a Déu per la salvació que Crist ens ha
obtingut amb la seva mort i la seva resurrecció, i per les meravelles que continua fent a favor nostre.
L’Església vol dedicar avui aquesta Jornada Universal de la Infància per pregar i fer penitència per
les víctimes d’abusos sexuals. Per això, els cristians elevem avui les nostres súpliques especialment pels
infants i els joves, perquè tots tinguin una llar on puguin créixer i desenvolupar-se amb pau i harmonia.
Així mateix, recordem amb especial estimació a aquells que han patit qualsevol mena d’abús fñíci o
moral; preguem per ells, perquè puguin refer-se i recobrin la confiança, l’alegria i l’esperança.
Amb un sentit fortament penitencial demanem perdó particularment pels abusos comesos contra infants per part de pastors i laics de l’Església i preguem també el Senyor de la vida perquè mai tornin repetirse atrocitats semblants, i que concedeixi a tots els membres de l’Església un major sentit de responsabilitat
respecte als menors d’edat que els han estat confiats.
En silencio preguem i demanem perdó.
Pot fer-se un temps de silenci més llarg de l’habitual.
Acte penitencial
— Vós, que heu vingut a buscar els qui s’havien perdut: Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
— Vós, que retorneu la innocència als qui l’havien perduda: Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
— Vós, que diguéreu: “Deixeu venir els infants no els exclogueu”: Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
Per utilitat pastoral es recomana la missa per perdó dels pecats (Cf. Missal Romà, Misses per algunes
necessitats particulars, número 40, pàg. 912).
Oració col·lecta
Perdoneu, Senyor, el vostre poble,
i allibereu-lo de tots els pecats,
i que el vostre perdó allunyi també de nosaltres
la pena que mereixen els nostres mancaments.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.
Oració dels fidels
Preguem el Senyor, el nostre Déu, que ens crida a caminar pel seus camins, que són rectes i
justos.
— Per l’Església: perquè porti sempre al món la llum de l’Evangeli i anunciï el Crist en tot moment.
Preguem el Senyor.
— Pels infants, els joves, els malalts i els pobres: perquè es trobin amb Jesucrist a través del testimoni
dels sacerdots, dels religiosos i de les persones consagrades. Preguem el Senyor.
— Pels menors que han estat víctimes d’abusos: perquè trobin en el seu entorn l’ajuda que necessiten
para refer-se físicament i espiritualment. Preguem el Senyor.

— Pels infants i els joves: perquè visquin lliures dels paranys de l’enemic i puguin assolir un desenvolupament integral en les seves persones. Preguem el Senyor.
— Per les persones que dediquen el seu temps i les seves forces a la formació i a l’educació dels
infants, dels adolescents i dels joves. Preguem el Senyor.
— Per tots nosaltres: perquè estiguem sempre atents i disposats a lluitar contra tota forma de pecat i
siguem sempre humils per confessar els nostres propis pecats. Preguem el Senyor.
Escolteu les nostres pregàries, Senyor i Déu nostre, i que la vostra misericòrdia vingui a nosaltres, com ho esperem sempre de vós. Per Crist, Senyor nostre.
Oració sobre les ofrenes
Senyor,
en presentar-vos aquestes ofrenes de reconciliació,
us preguem que perdoneu les nostres culpes
i dirigiu els nostres cors vacil·lants.
Per Crist Senyor nostre.
Prefaci IV per als diumenges de durant l’any (Missal Romà, pàg. 417).
Postcomunió
Concediu-nos, Déu totpoderós,
que, havent rebut amb aquest sagrament el perdó,
per la vostra gràcia no recaiguem en el pecat
i us puguem servir amb sinceritat de cor.
Per Crist Senyor nostre.
Discurs del Sant Pare Francesc als membres de la comissió pontifícia per a la protecció dels menors
(21 de setembre de 2017):
Me llenó de alegría saber que muchas Iglesias particulares han adoptado vuestra recomendación
para una Jornada de Oración, y para un diálogo con las víctimas y supervivientes de abusos, así como con
los representantes de las organizaciones de víctimas. Ellos compartieron con nosotros cómo estas reuniones han sido una experiencia profunda de gracia en todo el mundo, y sinceramente espero que todas las
Iglesias particulares se beneficien de ellas.
Reunidos hoy aquí, deseo compartir con ustedes el profundo dolor que siento en el alma por la
situación de los niños abusados, como ya he tenido ocasión de hacer recientemente en varias ocasiones.
El escándalo del abuso sexual es verdaderamente una ruina terrible para toda la humanidad, y que afecta
a tantos niños, jóvenes y adultos vulnerables en todos los países y en todas las sociedades. También para
la Iglesia ha sido una experiencia muy dolorosa. Sentimos vergüenza por los abusos cometidos por ministros sagrados, que deberían ser los más dignos de confianza. Pero también hemos experimentado un llamado, que estamos seguros de que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo: acoger la misión del
Evangelio para la protección de todos los menores y adultos vulnerables.
Permítanme decir con toda claridad que el abuso sexual es un pecado horrible, completamente
opuesto y en contradicción con lo que Cristo y la Iglesia nos enseñan. Aquí en Roma, he tenido el privilegio
de escuchar las historias que las víctimas y los supervivientes de abusos han querido compartir. En esos
encuentros, ellos han compartido abiertamente los efectos que el abuso sexual ha provocado en sus vidas
y en las de sus familias. Sé que también ustedes han tenido la bendita ocasión de participar en iguales
reuniones, y que ellas siguen alimentando su compromiso personal de hacer todo lo posible para combatir
este mal y eliminar esta ruina de entre nosotros.

