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PRESENTACIÓ
Sant Feliu de Llobregat, 19 de gener de 2016
L’actual situació que viu la nostra societat amb una forta secularització fa que hom ngui de vegades la impressió que el fet religiós
i la vivència religiosa reculen paula nament. Però també és veritat
que, de manera encara ocasional, a les nostres parròquies i
centres de culte s’acosten adults sol·licitant el bap sme. Les seves
mo vacions poden ser molt diverses i sorprenents, però són un
clar exponent de l’acció de l’Esperit Sant i del tes moni eclesial i la
força evangelitzadora de molts cris ans i de l’Església en par cular. El seu desig d’esdevenir cris ans demana un acompanyament
espiritual, litúrgic i catequè c, estructurat en etapes i enriquit
amb els ritus per nents, degudament distribuïts en el temps.
Així mateix, no podem oblidar que els infants i adolescents que
volen fer la seva primera Comunió o rebre la Confirmació, i no
estan batejats, en l’Església són considerats adults i per tant, en
aquests casos, cal seguir el procés propi dels adults, amb les
corresponents adaptacions previstes en el Ritual d’Iniciació
Cris ana per Adults.
Per donar la resposta pastoral adequada, hem decidit impulsar el
“Servei Diocesà per al Catecumenat”, com a departament de la
Delegació de Catequesi, per assessorar-vos i orientar-vos a vosaltres, els preveres, en l’acompanyament de totes aquestes persones. Així mateix, recordeu que hem nomenat Mn. Ricard Hernández Taulé delegat per al catecumenat i responsable del Servei
Diocesà per la Catecumenat. Fareu bé d’adreçar-vos a ell i al Servei
Diocesà per al Catecumenat per establir els i neraris litúrgics i
catequè cs adaptats a cada persona i a cada parròquia o centre
de culte, en par cular.
Així mateix, junt amb el decret que vaig signar el 27 d’octubre de
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2008, m’ha semblat bé enviar-vos aquest conjunt d’indicacions
que desenvolupa la norma establerta en el seu moment. Amb la
finalitat de poder atendre d’una manera apropiada els catecúmens, trobareu alguns criteris i, sobretot, la indicació dels passos
a seguir per atendre des de les parròquies i els centres de culte les
diverses pe cions d’adults que volen ser iniciats a la fe cris ana
pel bap sme, la confirmació i l’eucaris a.
Amb el desig que el catecumenat vagi consolidant-se en la nostra
diòcesi, i tot esperant que els catecúmens siguin el clar exponent
d’una diòcesi que se sap cridada a tes moniar l’Evangeli de Jesucrist en el món, rebeu una cordial salutació.
+ Agus Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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DECRET D’INSTAURACIÓ DEL CATECUMENAT D’ADULTS
DECRET 11/08.-Sant Feliu de Llobregat, 27 d’octubre de 2008
Tenint en compte el bé pastoral de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i
referint-nos a la realitat pastoral del Catecumenat Bap smal per a tots aquells
adults que, segons el dret vigent a l’Església, demanin incorporar-s’hi a través
dels sagraments de la Iniciació Cris ana (Codi de Dret Canònic cc. 788; 851,1;
852,1; 857, 2; 863, 865, 866; Concili Provincial Tarraconense, Res. 68; Directori
de Pastoral Sacramental, n.1), havent escoltat les persones i àmbits pastorals
adients,
PEL PRESENT decret definim la norma va a seguir amb la finalitat de poder
atendre d’una manera apropiada aquesta realitat pastoral.
NORMATIVA:
1. El rector, després d’acollir i escoltar la pe ció, no ficarà cada cas al Vicari
Episcopal corresponent, i es posarà en contacte amb el Servei Diocesà per al
Catecumenat. El Delegat, havent escoltat el rector i el candidat al Bap sme,
proposarà l’i nerari a seguir en cada cas.
3. L’i nerari catequè c serà aproximadament d’un any, comptat abans de la
Quaresma i Pasqua en la qual es rebran els sagraments de la Iniciació Cris ana.
4. En casos especials aquest i nerari, consultat el Delegat, podrà reduir-se a tres o
quatre mesos, sempre que es respec el procés del catecumenat.
5. En tot cas, s’ha de procurar que la pràc ca del Catecumenat, dintre d’un
arxiprestat, sigui uniforme en el criteris i en el procediment.
6. El material que es farà servir serà el proposat pel Servei Diocesà per al Catecumenat del Servei Interdiocesà de Catequesi.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
+ Agus Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido, pvre.
Secretari general i Canceller
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INTRODUCCIÓ
Consideracions

• Aquest i nerari és un temps d’il·luminació per la gràcia de l’Esperit Sant.
• És expressió de la vocació evangelitzadora de la comunitat de l’Església local
que hi par cipa de manera ac va.
• L’i nerari està dividit en diverses etapes i està des nat a la instrucció dels
catecúmens i san ficat amb els ritus sagrats.
• El catecumenat comporta un coneixement no només de la riquesa de la
doctrina de l’Església sinó també una exercitació en els costums evangèlics.

ESTRUCTURA DEL CATECUMENAT1

1. Precatecumenat
• Durada no establerta, a criteri del rector de la parròquia o del seu delegat
d’acord amb el Servei Diocesà per al Catecumenat.
• CaracterísƟques:
- Acollida del futur catecumen.
- Temps d’evangelització: anunci del kerigma. Des nat a la conversió inicial.
- El ritme de les trobades s’estableix en funció de les circumstàncies del
sol·licitant2 .
- Introducció a la Paraula de Déu.
- Presentació a la comunitat que rebrà el simpa tzant amb alegria i pregarà
per ell.
• ObjecƟus:
- Vivència d’una primera fe.
- Conversió inicial i desig de canviar de vida.
- Comprensió de la pròpia vida com una veritable història de la salvació.
- Iniciació a la pregària, al tracte amb el Déu de Jesucrist.
- Coneixements bàsics de la doctrina cris ana.
• Metodologia:
- Primera trobada: Esbrinar els mo us de la demanda de bap sme3 . Primer
anunci de Jesucrist com el que dóna sen t a la vida del cris à.
1 Directori General per a la Catequesi (Congregació per al Clergat, Va cà, 1997); Ritual de la
Iniciació Cris ana d’Adults (Conferència Episcopal Espanyola, Madrid, 1976)
2 És convenient, però que tendeixin a ser setmanals.
3 En aquesta etapa no hi ha compromís de cap mena per part del sol·licitant del sagrament.
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- Segona catequesi. Presentació del Déu revelat a través de la Paraula.
- Les catequesis tenen com a font la Paraula de Déu, amb la possibilitat de
ser celebrada comunitàriament (padrins, familiars, etc.).4
• Catequesis:
- Història de la salvació
a) Història humana → Adam i Eva
b) La Fe: una experiència personal →Abraham.
c) Déu Salvador: Moisès → Èxode
d) El Regne de Déu → David.
e) Un poble de profetes → Isaïes.
- Déu es revela a través de la Paraula
a) Anunciació a Maria.
b) Emmaús
2. Catecumenat
• S’inicia amb un recés5 a la Casa de l’Església que inclou:
- Catequesi.
- Ritu d’entrada o ingrés al catecumenat.
a) Signació amb la creu.
b) Entrega dels evangelis
c) Renuncia al mal, “exorcisme”.
• CaracterísƟques:
- Comença el darrer diumenge durant l’any: Crist Rei
- En el Ritu d’entrada el candidat manifesta a l’Església el seu desig de
formar part, a través del Bap sme, de la comunitat cris ana.
- Durant aquest Ritu d’ingrés el catecumen rep l’evangeli de part de
l’Església.
- Els catecúmens són ja considerats «de la casa de Crist», i és convenient
que coneguin i nguin tracte amb membres de la comunitat cris ana.
- Les catequesis6 introduiran el catecumen en la comprensió de l’Església
de Crist, en la Fe de l’Església (el Símbol dels Apòstols) i en l’oració
cris ana (el Parenostre).
4 Aquestes celebracions poden seguir l’esquema següent: - Invocació inicial; - Introducció a la catequesi; - Proclamació de la
Paraula; - Catequesi (s’hi pot incloure un diàleg per aprofundir algun aspecte, mai no serà un debat!); - Oració conclusiva
5 Els recessos tenen per finalitat subratllar moments puntuals importants: Entrada al Catecumenat i Ritu de l’Elecció. Els
recessos es poden fer a la Casa de l’Església o en qualsevulla de les cases d’espiritualitat de la diòcesi. Tindran una durada
d’un dia. Aquesta celebració serà presidida pel Sr. Bisbe.
6 Les catequesis són preparades pel sacerdot i els catequistes de la parròquia.
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• ObjecƟus:
- Presentar al catecumen la persona de Crist, i animar-lo a voler viure en
comunió amb ell.
- Fonamentar i madurar la primera adhesió a Crist.
- Conèixer el misteri de Crist i del seu Regne.
- A través de Crist, presentar Déu com a Pare que ha enviat el seu Fill al món
i encoratjar-lo a obrir el cor a l’Esperit Sant.
- Es mar l’Església, poble de Déu, al qual Crist va lliurar la seva vida.
- Exercitació en la pràc ca de la vida cris ana. El catecumenat ha de
comportar un canvi d’ac tuds i de costums.
• Catequesis:
- Anunci de Jesús del Regne de Déu.
- Jesús com a salvador. “I vosaltres qui dieu que soc jo?”
- Coneixement de l’Església com a poble de Déu.
3. Temps de Purificació i Il·luminació.
• S’inicia amb un recés el 1r diumenge de Quaresma a la Casa de l’Església que
inclou:
- Catequesi.
- Ritu de l’elecció.
a) Inscripció en el llibre dels elegits.
b) Unció prebap smal.
• Catequesis:
- Catequesi en l’entrega del Símbol de la Fe.
- Catequesi en l’entrega de l’Oració del Senyor.
• CaracterísƟques:
- Quaresma: Temps de la purificació i il·luminació.
- A par r d’aquest moment són «il·luminats», «elegits», «competents».
- Realització del primer escru ni i lliurament del Credo. Diumenge de la 3ª
setmana de Quaresma. Evangeli del cicle A: Jn 4,1-42 (La samaritana).
- Realització segon escru ni i lliurament del Parenostre. Diumenge de la 4ª
setmana de Quaresma. Evangeli del cicle A: Jn 9 (Guarició del cec de
naixement).
- Realització del tercer escru ni. Diumenge de la 5ª setmana de Quaresma.
Evangeli del cicle A: Jn 11, 1-45 (La resurrecció de Llàtzer).
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• ObjecƟus:
- Aquest període s’orienta més a la formació espiritual.
- L’Elegit ha de descobrir la realitat de pecat en ell per a voler ser guarit per
Jesucrist i així allunyar-se del poder del diable.
- L’Elegit ha de descobrir Jesús com a camí, veritat i vida.

DURANT LA VETLLA PASQUAL O DIUMENGES PASQUALS
REBRAN ELS SAGRAMENTS CORRESPONENTS
A L’ÚLTIMA ETAPA:
BAPTISME, CONFIRMACIÓ I EUCARISTIA.

4. Neofitat: «Mystagògia»
• Durant la cinquantena pasqual.
• CaracterísƟques:
- Úl ma etapa de la iniciació → juntament amb la comunitat parroquial
mediten els Evangelis i par cipen en l’Eucaris a.
- Freqüència en els sagraments i en la caritat cris ana.
• ObjecƟus:
- Durant aquest període s’enforteixen els llaços amb la comunitat,
enriquint-se mútuament.
• Catequesi:
- Jesucrist present en els sagraments.

METODOLOGIA

Els catecúmens han de rebre una formació adequada per tal que coneguin
els misteris en els quals hauran de par cipar en plena llibertat i es min Crist
que pel do de l’Esperit Sant il·luminarà progressivament les tenebres de la
vida mundana i s’adhereixin de cor a la nova vida que comporta viure com a
cris ans.
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a) Celebracions de la Paraula de Déu.
Primer de tot insis m en la celebració de la Paraula de Déu com un instrument molt valuós. La conversió o descendiment a les aigües bap smals –«la
realitat de pecat7»— és un procés molt personal, la Paraula per l’acció de
l’Esperit hi té accés. D’aquí la consideració de centralitat, de fonament, que
té la trobada personal amb la Paraula de Déu, sobretot quan s’escolta en
comunitat. Aquestes ndran lloc en un context de pregària8. Els temes de la
iniciació cris ana es presentaran en aquest context:
• Invocació inicial a l’Esperit Sant.
• Introducció al tema de la catequesi.
• Proclamació de les lectures bíbliques tant de l’An c Testament com del
Nou Testament.
• Catequesi corresponent.
• Diàleg per aclarir algun dubte, mai no serà un debat.
• Salm (recitat o cantat).
• Pregària conclusiva.
b) Recessos
S’entén per recés l’estada d’un dia –diumenge o dissabte—, ma i tarda, dels
catecúmens procedents de les diverses comunitats parroquials, en convivència fraternal. Els recessos podrien tenir lloc a la Casa de l’Església i estaran
associats a moments importants del procés de formació catecumenal. Estan
previstos dos recessos:
• Ingrés al Catecumenat
• Elecció: Inscripció en el Llibre de la Vida
Pel ma , en un context de pregària, hi haurà una proclamació de la Paraula
de Déu i una catequesi basada en la lectura proclamada.
El dinar compar t i la convivència fraternal posen de manifest una comunió
no fonamentada en afinitats afec ves.

7 No cal atribuir-hi connotacions moralistes. «La realitat de pecat» és la situació de l’home que no
ha rebut encara la instrucció cris ana.
8 En les primeres fases de la instrucció catecumenal cal presentar la Paraula de Déu i la pregària
que seran els eixos de la seva iniciació cris ana.
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Per la tarda, celebració del Ritu corresponent en context de Celebració de la
Paraula.
Els recessos són importants perquè marquen les dues principals etapes del
procés catecumenal i, alhora, són un temps de relació entre els catecúmens.
Membres de les comunitats parroquials respec ves –padrins, familiars,
amics— poden par cipar plenament en els recessos, significant així la
comunitat dels fidels que anima i acompanya el procés d’aquells que volen
incorporar-se a la comunitat eclesial.
c) Fonts bibliogràfiques de formació catecumenal.
• An c Testament.
• Evangelis.
• Fets dels Apòstols, Cartes i Apocalipsi.
• Catecisme de l’Església catòlica.
• Directori General de Catequesi (1997)
• Ritual d’Iniciació Cris ana d’Adults (1976)
• Catechesi Tradendae (1979)
• Codi de Dret Canònic cc. 788; 851,1; 852,1; 857, 2; 863, 865, 866.
• Concili Provincial Tarraconense, Res. 68.
• Directori de Pastoral Sacramental, n.1.
• Orientaciones pastorales para el catecumenado de la C.E.E. (2002).
d) Annex.
En la mesura del possible és desenvoluparà una pàgina web de suport a les
parròquies que nguin cura de catecúmens.
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APÈNDIX LITÚRGIC

Nota: Els textos estan tots en singular i masculí. Cal adaptar-los si cal en el cas
d’una catecúmena o més d’un catecumen.

1. ESCRUTINIS, ENTREGUES. CELEBRACIÓ DEL BAPTISME, CONFIRMACIÓ I EUCARISTIA PER AL CATECUMEN.
Els escru nis estan pensats per celebrar-los dins de la missa dominical.
PRIMER ESCRUTINI I LLIURAMENT DEL CREDO.
(després de l’homilia)
Monició. Avui, Diumenge III de Quaresma té lloc el primer escru ni dins el
procés de catecumenat de N. Primer farem una pregària sobre ell que es diu
Exorcisme. Per aquesta oració és demana a Déu que l’enforteixi amb la seva
gràcia per a lluitar contra el maligne, que sovint ens condiciona pel pecat.
Després li serà lliurat el Símbol dels apòstols, el Credo, que ens iden fica a tots
els cris ans, ja que és el que creiem.
Exorcisme
(El celebrant davant de l’elegits diu amb les mans juntes)
- Preguem. Oh Déu, que ens enviàreu el vostre Fill com a Salvador:
Feu que aquest catecumen, que desitja portar aigua viva, com la dona samaritana, conver da ara per la Paraula de Déu, reconegui que els propis pecats i
debilitats retarden la seva trobada amb vós.
No permeteu que el poder maligne l’enganyi fent que es refiï inú lment d’ell
mateix; allibereu-lo de l’esperit de la men da, perquè, reconeixent els seus
mals, mereixi de ser purificat interiorment i emprengui el camí de la salvació.
Per Crist Senyor nostre.
- Amén
(A con nuació, el celebrant imposa la mà en silenci a cada un dels elegits.
Després amb les mans esteses sobre l’elegit, el celebrant prossegueix:)
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- Jesús, Senyor nostre, vós que sou la font que aquest elegit sedega i el mestre
que desitja.
No gosa tenir-se per innocent davant de vós, que sou l’únic Sant.
Us obre confiadament el seu cor, confessa els pecats, descobreix les nafres
ocultes.
Allibereu-lo amorosament de les febleses, cureu els malalts, doneu aigua als
qui tenen set, concediu-li la pau.
Veniu i salveu-lo per la força del vostre nom que invoca amb fe.
Domineu l’esperit del mal, que ha estat vençut en la vostra resurrecció.
Mostreu per l’Esperit Sant el camí al vostre elegit perquè, mentre va cap al
Pare, l’adori en veritat.
Vós, que viviu i regneu pel segles dels segles.
- Amén
Lliurament del Símbol
- Es mat, escolta les paraules de la fe que et farà just.
Són molt poques, però enclouen grans misteris. Rep-les i conserva-les amb cor
sincer.
(la comunitat ho proclama el Credo i és fa l’entrega de la professió de fe escrita
a l’elegit)
Pregàries:
(per afegir a les pregàries dominicals)
Per N., que conegui el Crist, que vingué a salvar allò que estava perdut.
Preguem el Senyor.
Perquè l’Esperit Sant, que penetra els cors de tots, enrobusteixi amb la seva
força llur debilitat. Preguem el Senyor.
SEGON ESCRUTINI I LLIURAMENT DEL PARENOSTRE.
(després de l’homilia)
Monició. Avui Diumenge IV de Quaresma té lloc el segon escru ni dins el
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procés de catecumenat de N. Primer farem una pregària sobre ell que es diu
Exorcisme. Per aquesta oració es demana a Déu que l’enforteixi amb la seva
gràcia per a lluitar contra el maligne, que sovint ens condiciona pel pecat.
Després li serà lliurat a N. la pregària del Pare nostre. Aquesta és la millor
pregària que tenim els cris ans, ja que és el mateix Jesús qui l’ensenyà als seus
deixebles i així l’oferí a tota l’Església.
Exorcisme
(El celebrant davant de l’elegit diu amb les mans juntes)
- Pare clemen ssim, que concedíreu al cec de naixement de creure en el
vostre Fill, perquè arribés per la fe al regne de la llum; feu que aquest elegit,
aquí present, sigui alliberat dels enganys que l’envolten i enceguen i
concediu-li que, fermament arrelat en la veritat, esdevingui fill de la llum i ho
sigui per sempre. Per Crist Senyor nostre.
- Amén
(A con nuació, el celebrant imposa la mà en silenci a cada un dels elegits.
Després, amb les mans esteses sobre l’elegit o els elegits, el celebrant prossegueix:)
- Jesús, Senyor nostre, llum veritable que il·lumineu tots els homes, allibereu
per mitjà de l’Esperit de la veritat tots aquells que són oprimits pel jou del pare
de la men da, i desperteu una bona voluntat en aquest que heu cridat als
vostres sagraments a fi que, fruint del goig de la vostra llum, sigui tes moni
ferm i coratjós de la fe com aquell cec que un dia va arribar a la llum. Vós que
viviu i regneu pels segles dels segles.
- Amén
Lliurament del Parenostre.
- Es mats, escolteu ara com el Senyor va ensenyar a pregar als seus deixebles.
És la pregària del Parenostre, la pregària amb la qual ens adrecem a Déu al
nostre Pare, la pregària que uneix els cris ans de tota la terra.

17

( I ell mateix llegeix aquest text evangèlic, sense encapçalament).
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «La vostra pregària serà
aquesta:
Pare nostre, que esteu en el cel.
Sigui san ficat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem
els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem
en la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.»
(després de escoltar aquest evangèlic es fa entrega de la pregària del Parenostre)
Pregàries.
(per afegir a les pregàries dominicals)
• Perquè N, cridat per Déu i unit a Ell, sigui sant i doni un ferm tes moniatge de
les paraules de vida eterna. Preguem el Senyor.
• Perquè, alliberat del poder de l’Esperit Sant, N. passi del temor a la confiança.
Preguem el Senyor.
TERCER ESCRUTINI.
(després de l’homilia)
Monició. Avui, Diumenge V de Quaresma, té lloc el tercer escru ni dins el
procés de catecumenat de N. Ara farem una pregària sobre ell que es diu
Exorcisme. Per aquesta oració es demana a Déu que l’enforteixi amb la seva
gràcia per a lluitar contra el maligne, que sovint ens condiciona pel pecat.
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Exorcisme
(El celebrant davant de l’elegit diu amb les mans juntes)
- Preguem. Pare de la vida eterna, que no sou Déu de morts sinó de vius, i que
ens enviàreu el vostre Fill com a missatger de la vida, per dur a la resurrecció
els homes alliberats del regne de la mort, us preguem que deslliureu aquest
escollit del poder mor fer de l’esperit maligne, perquè pugui rebre la vida
nova de Crist ressuscitat i en doni tes moniatge.
Per Crist Senyor nostre.
- Amén
(A con nuació, el celebrant imposa la mà en silenci a cada un dels elegits.
Després amb les mans esteses sobre l’elegit, el celebrant prossegueix:)
- Jesús, Senyor nostre, que en ressuscitat Llàtzer d’entre els morts profetzàreu que havíeu vingut perquè els homes nguessin vida i la nguessin a
desdir, allibereu de la mort aquells que demanen la vida pels sagraments,
deslliureu-los de l’esperit de la dolenteria, i per l’Esperit que infon la vida
comuniqueu-los la fe, l’esperança i la caritat, a fi que, vivint sempre amb vós,
par cipin de la glòria de la vostra resurrecció. Vós que viviu i regneu pels
segles dels segles.
- Amén
Pregàries.
(per afegir a les pregàries dominicals)
• Perquè N. sigui agraït; que, alliberat per l’elecció de Déu, de la ignorància de
l’esperança eterna, comenci el camí de la salvació. Preguem el Senyor.
• Perquè tots nosaltres, ara que tornen les solemnitats pasquals, ens enfor m
amb l’esperança de ressuscitar amb Crist. Preguem el Senyor.
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CELEBRACIÓ DELS SAGRAMENTS PER A LA INICIACIÓ CRISTIANA
Celebració del BapƟsme
(Després de l’homilia en la Vetlla Pasqual o en un diumenge del temps de
Pasqua.
El qui presideix la celebració i els altres ministres van al lloc on se celebrarà el
Bap sme. El candidat és acompanyat pels padrins i pels membres del grup de
catecumenat i pels parents i amics. Es posaran, si pot ser, de manera que no
privin la vista de la comunitat. El president de la celebració invita a la pregària
amb aquestes paraules o amb unes altres de semblants).
Monició:
Germans es mats: Invoquem la misericòrdia de Déu, Pare omnipotent, per
aquest servent de Déu N. que demana el sant Bap sme. Que el Pare doni llum
i fortalesa al qui ha cridat i conduït fins a aquesta hora, perquè s’adhereixi
fortament a Crist i professin la fe de l’Església. Que li doni la renovació de
l’Esperit Sant, que invocarem amb insistència sobre aquesta aigua.
Lletania
A la lletania s’hi poden afegir els noms d’alguns sants, sobretot el del tular de
l’església o els dels patrons del lloc i dels qui han de ser batejats. També es pot
escurçar, com es fa en el Bap sme d’infants.
− Invoquem, germans, la gràcia de Déu Pare omnipotent sobre aquesta pila
bap smal, per tal que els qui d’ella han de renéixer siguin agregats als fills
d’adopció en Crist
Senyor, ngueu pietat. Senyor, ngueu pietat.
Crist, ngueu pietat. Crist, ngueu pietat.
Senyor, ngueu pietat. Senyor, ngueu pietat.
Responguem: Pregueu per nosaltres.
Santa Maria, Mare de Déu
Sant Esteve, sant Llorenç, sant Vicenç
Santa Agnès, santa Perpètua i santa Felicitat
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Sant Jordi, sant Ignasi d’An oquia
(Sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi)
(Santa Eulàlia, sant Cugat)
Sant Atanasi, sant Basili
Sant Agus , sant Gregori, sant Mar
(Sant Oleguer, sant Pacià, sant Paulí de Nola, sant Sever)
Sant Benet, sant Francesc i sant Domènec
Sant Francesc Xavier, sant Joan Maria Vianney
Santa Caterina de Sena, santa Teresa de Jesús
(Sant Ramon de Penyafort, sant Pere Nolasc, santa Maria de Cervelló)
(Sant Ramon Nonat, santa Isabel d’Aragó)
(Sant Josep Oriol, sant Pere Claver, sant Antoni Maria Claret)
(Santa Joaquima de Vedruna, santa Paula Montal, sant Josep Manyanet)
(Sant Joan XXIII i sant Joan Pau II)
(Beats Domènec Castellet i Lluís Eixarc)
(Beats Maria Ràfols, Pere Tarrés, Josep Tous)
(Beats Cris i Constanci Roca, Josep Maria Peris, Josep Samsó, Josep Casas,
Isabel Ferrer)
Tots els sants i santes de Déu
- Responguem: Allibereu-nos, Senyor
- Sigueu-nos propici
- De tot mal, de tot pecat, de la mort eterna
- Per la vostra encarnació, per la vostra mort i resurrecció, per la donació de
l’Esperit Sant.
Responguem: Us preguem que ens escolteu
- Nosaltres, pecadors
- (Regenereu aquest/a/s escollit/da/s amb la gràcia del bap sme)
- San fiqueu amb la vostra gràcia aquestes fonts per a la regeneració dels
vostres fills
- Jesús, fill de Déu vivent
- Repe u amb mi:
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- Crist, oïu-nos
- Crist, escolteu-nos
Benedicció de l’Aigua:
Acabada la lletania, el qui presideix, de cara a la font bap smal, diu aquesta
benedicció:
- Oh Déu!
Amb el vostre poder invisible doneu una eficàcia admirable als signes dels
sagraments, i de moltes maneres us heu valgut de l’aigua, que creàreu, per
prefigurar la gràcia del Bap sme.
Oh Déu! Al començament del món, el vostre Esperit planava sobre les aigües,
i feia que ja aleshores l’aigua concebés el poder de san ficar.
Oh Déu! Vós ens donàreu en les aigües del diluvi una imatge de la regeneració
perquè sempre fos l’aigua la que ngués el poder sacramental de fer morir els
vicis i fer néixer les virtuts.
Oh Déu! Vós féreu passar pel Mar Roig els fills d’Abraham, a peu eixut, perquè
aquell poble, alliberat de l’esclavitud del Faraó, fos una imatge profè ca de la
família dels batejats.
Oh Déu! El vostre Fill, batejat per Joan al Jordà, fou ungit per l’Esperit Sant;
clavat a la creu, féu brollar del seu costat sang i aigua; i després de la resurrecció manà als seus deixebles: «Aneu, conver u tots els pobles, bategeu-los en
el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.» Mireu ara la vostra Església,
obriu-li la font del Bap sme.
Que aquesta aigua rebi de l’Esperit Sant la gràcia del vostre Unigènit, perquè
l’home, creat a imatge vostra, i rentat de l’an c pecat en el sagrament del
Bap sme, reneixi a la nova vida que ve de l’aigua i de l’Esperit Sant.
El qui presideix la celebració introdueix el ciri pasqual dins l'aigua o, si sembla
més oportú, toca l'aigua amb la mà dreta i con nua:
Que davalli, Senyor, pel vostre Fill, fins al fons d’aquesta aigua la força de
l’Esperit Sant, perquè, tots els qui hauran estat morts i sepultats amb Crist, pel
Bap sme, ressusci n amb ell a la vida. Per Crist Senyor nostre. Amén.
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(Si s’escau fora de la Vetlla Pasqual es pot fer servir per a la benedicció de
l’aigua aquesta formula).
- Pare clemen ssim, vós heu fet que la nova vida dels vostres fills brollés de la
font del bap sme enmig de nosaltres.
− Pare clemen ssim, vós heu fet que la nova vida dels vostres fills brollés de la
font del bap sme enmig de nosaltres.
− Us beneïm Senyor.
Vós, per l’aigua i per l’Esperit Sant, reuniu en un sol poble tots els batejats en
el vostre Fill Jesucrist.
− Us beneïm Senyor.
Vós, per l’Esperit d’amor, que infoneu en els cors, ens allibereu perquè fruïm
de la vostra pau.
− Us beneïm Senyor.
Vós elegiu els batejats, perquè anunciïn amb alegria a tots els pobles l’Evangeli
del vostre Fill.
− Us beneïm Senyor.
Beneïu + aquesta aigua, Senyor amb la qual serà batejat el vostre servent N.,
que en la fe de l’Església, heu cridat al bany de regeneració perquè posseeixi
la vida eterna. Us ho demanem per Crist Senyor nostre. Amén.
(Si l’aigua ja està beneïda es fa l’invocació sobre l’aigua del ritual).
Renúncia al mal
Feta la consagració de la font bap smal, el qui presideix pregunta a l’elegit:
– Respon, doncs, a cada pregunta tot dient: HI RENUNCIO
• ¿Renuncies, doncs, al pecat, per viure veritablement com a fi ll de Déu?
• ¿Renuncies a totes les obres del mal en la teva vida?
• ¿Renuncies a viure pensant només en tu, oblidant-te dels altres i de Déu?
Professió de fe
El qui presideix con nua:
- Ara, doncs, manifestaràs davant de tota l’assemblea la teva fe tot responent
a cada pregunta: HI CREC (o bé: SÍ, HI CREC):

23

• N., ¿creus en Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra?
• ¿Creus en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Maria Verge,
pa i fou sepultat, ressuscità d’entre els morts i seu a la dreta del Pare?
• ¿Creus en l’Esperit Sant, la santa Església catòlica, la comunió dels sants, la
remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable?
Ritu del BapƟsme
Si el Bap sme es fa per infusió, el qui presideix treu aigua bap smal de les
fonts i en ra tres vegades damunt el cap inclinat de l’elegit, bo i batejant-lo en
nom de la San ssima Trinitat. Mentrestant el padrí o padrina imposen la mà
dreta sobre l’espatlla del qui és batejat.
- N., JO ET BATEJO EN EL NOM DEL PARE,
I DEL FILL,
I DE L’ESPERIT SANT.
Després del bateig es pot cantar una aclamació.
Ritus complementaris.
Imposició del vesƟt blanc.
- N. ets ja una nova criatura i us heu reves t de Crist. Que aquest ves t blanc
sigui per a tu signe de la teva dignitat; guarda-la sense taca fins a la vida
eterna.
- Amén.
Segons les oportunitats aquest ritus es pot ometre.
Lliurament del Ciri encès.
- Acosta’t padrí per entregar la llum a la neòfit.
Has esdevingut llum en Crist. Camina sempre com a fill de la llum, perquè
perseverant en la fe, puguis anar a l’encontre del Senyor quan torni amb tots
els sants de la cort celes al.
Celebració de la Confirmació
Monició:
Es mat, regenerat en Crist, t’has fet membre de Crist i del seu poble sacerdo24

tal, ara només et manca rebre l’Esperit Sant vessat sobre nosaltres, el qual,
infós pel Senyor als Apòstols el dia de la Pentecosta, fou donat per mitja d’ells
i dels seus successors als batejats.
També rebràs la força de l’Esperit Sant promès, amb el qual, configurat més
perfectament a Crist, donaràs tes moni de la passió i resurrecció del Senyor i
esdevindràs membre ac u de l’Església per a edificar en la fe i en la caritat el
cos de Crist.
Tothom prega un moment en silenci.
- Preguem, germans, Déu Pare totpoderós, i demanem-li que faci davallar
sobre aquest neòfit l’Esperit Sant que el confirmi amb l’abundor dels seus
dons i, amb la seva unció, el configuri a l’Ungit, que és el Crist, Fill de Déu.
Amb les mans esteses.
− Déu omnipotent Pare de nostre Senyor Jesucrist, vós que per l’aigua i
l’Esperit Sant heu fet néixer aquest servent vostre a una vida nova, alliberantlo del pecat, infoneu-li l’Esperit Sant Defensor: doneu-li l’esperit de saviesa i
d’intel·ligència, l’esperit de consell i de fortalesa, l’esperit de ciència i de pietat
i ompliu-lo de l’esperit del vostre sant temor. Per Crist Senyor nostre. Amén.
El padrí posà la mà sobre la seva espatlla.
- N, REP EL SIGNE DEL DO DE L’ESPERIT SANT.
- Amén.
- La pau sigui amb tu.
- I amb el teu esperit.
Aspersió de l’aigua
Tot el ritu s’acaba amb l’aspersió de l’aigua, que es fa solemnement per tota
l’església, mentre es canta un cant bap smal. No es diu el Credo.
Després dels ritus del Bap sme i la Confirmació, con nua la celebració de
l’Eucaris a amb la pregària universal, en la qual el neòfit par cipa per primera
vegada com a membre de ple dret del Poble de Déu. És adient de rebre-la en
les dues especies de la manera com demana l’Església, rebent el cos i la sang
de Crist del sacerdot).
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2. ESCRUTINIOS, ENTREGAS, CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO, CONFIRMACIÓN
Y EUCARISTIA PARA CATECUMENOS.
Nota: Los textos están en la primera persona del singular. Si fuera el caso se ha
de adaptar a una catecúmena o más de un catecúmeno.
PRIMER ESCRUTINIO Y ENTREGA DEL CREDO.
(Después de la homilía)
Monición
Hoy en este Domingo III de Cuaresma tendrá lugar el primer escru nio de
acuerdo con el proceso catecumenal de N. Primero pediremos mediante la
oración que Dios fortalezca con su gracia a N. para luchar contra el mal, que
tan a menudo nos condiciona en el pecado. Después le será entregado el
Símbolo de los apóstoles, el credo. Esta profesión de Fe iden fica a todos los
cris anos.
Exorcismo
− Oremos.
Oh Dios, que nos enviaste como Salvador a tu Hijo, concédenos que este
catecúmeno, que desea sacar agua viva como la Samaritana, conver do como
ella con la palabra del Señor, se confiese cargado de pecado y debilidades. No
permitas, te suplicamos, que con vana confianza en sí mismo, sean engañado
por la potestad del maligno, mas líbralo del espíritu de la men ra, para que,
reconociendo sus maldades, merezca ser purificados interiormente para
comenzar el camino de la salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos:
− Amén.
A con nuación el celebrante impone la mano en silencio a cada uno de los
elegidos. Después, con las manos extendidas sobre los elegidos, el celebrante
prosigue:
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− Señor Jesús, que eres la fuente a la que acude este sediento y el maestro al
que busca. Ante , que eres el único santo, no se atreve a proclamarse inocente. Confiadamente abre su corazón, confiesa su suciedad, descubre sus llagas
ocultas. Líbrale, pues, bondadosamente de su flaqueza, cura su enfermedad,
apaga su sed, y otórgale la paz. Por la virtud de tu nombre, que invocamos con
fe, senos propicio y sálvanos. Domina al espíritu maligno, derrotado cuando
resucitaste. Por el Espíritu Santo muestra el camino a tu elegido para que
caminando hacia el Padre, le adore en la verdad. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
− Amén.
Entrega del Símbolo
− Querido elegido, escucha las palabras de la fe, por la cual recibirás la san ficación. Las palabras son pocas, pero con enen grandes misterios. Recíbelas y
gústalas con sencillez de corazón.
La asamblea profesa la Fe y si se quiere se puede rezar el credo más largo,
Niceno-Constan nopolitano.
Súplicas por los elegidos
Para añadir a la oración de los fieles de la misa dominical.
− Para que conozcan a Cristo, que vino a salvar lo que había perecido, roguemos al Señor.
− Escúchanos, Señor.
− Para que el Espíritu Santo, que escruta los corazones de todos los hombres,
fortalezca su debilidad, roguemos al Señor.
− Escúchanos, Señor.
SEGUNDO ESCRUTINIO Y ENTREGA DEL PADRENUESTRO
(Después de la homilía).
Monición
Hoy en este Domingo IV de Cuaresma tendrá lugar el segundo escru nio de
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acuerdo con el proceso catecumenal de N. Primero pediremos mediante la
oración que Dios fortalezca con su gracia a N para luchar contra el mal, que tan
a menudo nos condiciona en el pecado. Después le será entregada la Oración
del Señor.
Exorcismo
− Oremos. Padre clemen simo, que concediste al ciego de nacimiento que
creyera en tu Hijo, y que por esta fe alcanzara la luz de tu reino, haz que tu
elegido, aquí presente, se vea libre de los engaños que les ciegan, y concédele
que, firmemente arraigado en la verdad, se transforme en hijo de la luz, y así
perviva por los siglos. Por Jesucristo nuestro Señor.
− Amén
A con nuación el celebrante impone la mano en silencio a cada uno de los
elegidos. Después, con las manos extendidas sobre los elegidos, el celebrante
prosigue:
− Señor Jesús, luz verdadera, que iluminas a todo hombre, libra por el Espíritu
de la verdad a todos los ranizados bajo el yugo del padre de la men ra, y a
los que has elegido para recibir tus sacramentos, llénalos de buena voluntad,
a fin de que disfrutando con el gozo de tu luz, como el ciego que recobró de tu
mano la claridad, lleguen a ser tes gos firmes y valientes de la fe. Tú que vives
y reinas por los siglos de los siglos.
− Todos:
− Amén.
Entrega del Padrenuestro
− Querido elegido, recibe la oración que iden fica a los cris anos y también
bien acogida por los hombres y mujeres de buena voluntad. Rézala cada día y
presenta después a Dios tus inquietudes y dificultades; tus gozos y esperanzas.
Acérquese el que va a recibir la Oración dominical.
Entonces el celebrante habla a los elegidos con estas o parecidas palabras.
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− Ahora escuchad cómo el Señor enseñó a orar a sus discípulos:
En aquel empo, dijo Jesús a sus discípulos:
Cuando recéis, hacedlo así:
“Padre nuestro, que estás en el cielo,
san ficado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad, en la erra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
y perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.”
− A con nuación el catecúmeno se le hace entrega de la oración del Señor.
Después de escuchar la oración del Señor se le hace entrega de esta.
Súplicas por los elegidos
Para añadir a la oración de los fieles de la misa dominical.
− Para que el, fiándose de la verdad de Cristo, consiga la libertad de la mente
y del corazón y la conserve para siempre, roguemos al Señor.
− Escúchanos, Señor.
− Para que, contemplando la sabiduría de la cruz, pueda gloriarse en Dios que
confunde la sabiduría de este mundo, roguemos al Señor.
− Escúchanos, Señor.
TERCER ESCRUTINIO
Monición
− Hoy, en este Domingo V de Cuaresma, tendrá lugar el tercer escru nio de
acuerdo con el proceso catecumenal de N. Pediremos mediante la oración que
Dios fortalezca con su gracia a N para luchar contra el mal, que tan a menudo
nos condiciona en el pecado.
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Exorcismo
Oremos.
− Oh Padre de la vida eterna, que no eres Dios de muertos sino de vivos, y que
enviaste a tu Hijo como mensajero de la vida, para arrancar a los hombres del
reino de la muerte y conducirlos a la resurrección, te rogamos que libres a este
elegido de la potestad del espíritu maligno, que arrastra a la muerte, para que
pueda recibir la nueva vida de Cristo resucitado y dar tes monio de ella. Por
Jesucristo nuestro Señor.
− Amén.
A con nuación, el celebrante impone la mano en silencio a cada uno de los
elegidos. Después, con las manos extendidas sobre los elegidos, el celebrante
prosigue:
− Señor Jesús, que, resucitando a Lázaro de la muerte, significaste que venías
para que los hombres tuvieran vida abundante, libra de la muerte a éste, que
anhela la vida de tus sacramentos, arráncalo del espíritu de la corrupción y
comunícale por tu Espíritu vivificante la fe, la esperanza y la caridad, para que
viviendo siempre con go, par cipe de la gloria de tu resurrección. Tú, que
vives y reinas por los siglos de los siglos.
− Amén
Súplicas por los elegidos
Para añadir a la oración de los fieles de la misa dominical.
− Para que se muestren agradecidos a la elección divina por la que pasaron de
ignorar la esperanza de la vida eterna a emprender el camino de la salvación,
roguemos al Señor.
− Escúchanos, Señor.
− Para que nosotros mismos, al celebrar una vez más las solemnidades
pascuales, nos afirmemos por la esperanza del resucitar con Cristo, roguemos
al Señor.
− Escúchanos, Señor.
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CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
Celebración del bauƟsmo
En la Vigilia pascual después del lucernario y la liturgia de la palabra se prosigue de esta forma. También según el caso después de la homilía de un Domingo de Pascua. El que preside la celebración y los otros ministros se acercan al
lugar donde se celebrará el bau smo. Le acompañaran el candidato junto con
los padrinos.
Monición a la recepción de los sacramentos.
Queridos hermanos, pidamos con insistencia la misericordia de Dios Padre
omnipotente a favor de estos siervos de Dios N. y N., que piden el santo
Bau smo. Y a quienes él llamó y ha conducido hasta este momento, les conceda con abundancia luz y vigor para abrazarse a Cristo con fortaleza de corazón
y para profesar la fe de la Iglesia. Y que les conceda también la renovación del
Espíritu Santo, que con insistencia hemos de invocar sobre esta agua.
Después se cantan las letanías, en las que se pueden añadir algunos nombres
de Santos, especialmente el del Titular de la gracia o de los Patronos del lugar,
y de los Patronos de los que van a ser bau zados.
− Letanías
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
San Miguel, ruega por nosotros.
Santos Ángeles de Dios, rogad por nosotros.
San Juan Bau sta, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.
Santos Pedro y Pablo, rogad por nosotros.
San Andrés, ruega por nosotros.
San Juan, ruega por nosotros.
Santa María Magdalena, ruega por nosotros.
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San Esteban, ruega por nosotros.
San Ignacio de An oquía, ruega por nosotros.
San Lorenzo, ruega por nosotros.
Santas Perpetua y Felicidad, ruega por nosotros.
Santa Inés, ruega por nosotros.
San Gregorio, ruega por nosotros.
San Agus n, ruega por nosotros.
San Atanasio, ruega por nosotros.
San Basilio, ruega por nosotros.
San Mar n, ruega por nosotros.
San Benito, ruega por nosotros.
Santos Francisco y Domingo, rogad por nosotros.
San Francisco Javier, ruega por nosotros.
San Juan María Vianney, ruega por nosotros.
Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros.
Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros.
(San Fructuoso, san Augurio i san Eulogio)
(Santa Eulalia, san Cugat)
(San Olegario, san Paciano, san Paulino de Nola, san Severo)
(San Ramón de Peñafort, san Pedro Nolasco, santa María de Cervelló)
(San Ramón Nonato, santa Isabel de Aragón)
(San José Oriol, san Pedro Claver, san Antonio María Claret)
(Santa Joaquina de Vedruna, santa Paula Montal, san José Mañanet)
(San Joan XXIII i san Juan Pablo II)
(Beatos Domingo Castellet i Luís Eixarc)
(Beatos María Ráfols, Pedro Tarrés, José Tous)
(Beatos Cris no i Constancio Roca, José María Peris, José Samsó, José Casas,
Isabel Ferrer)
Santos y Santas de Dios, rogad por nosotros.
Muéstrate propicio, te rogamos, óyenos.
De todo mal,
líbranos, Señor.
De todo pecado,
líbranos, Señor.
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De la muerte eterna, líbranos, Señor.
Por tu encarnación, líbranos, Señor.
Por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor.
Por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor.
Nosotros, que somos pecadores, te rogamos, óyenos.
Para que regeneres a estos elegidos con la gracia del Bau smo,
te rogamos, óyenos.
Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos.
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
Bendición del agua
Entonces el celebrante, vuelto hacia la fuente bau smal, pronuncia le bendición siguiente:
− Oh Dios, que realizas en tus sacramentos
obras admirables con tu poder invisible,
y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua
para significar la gracia del Bau smo.
− Oh Dios, cuyo Espíritu,
en los orígenes del mundo,
se cernía sobre las aguas,
para que ya desde entonces
concibieran el poder de san ficar.
− Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio,
prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad,
de modo que una misma agua
pusiera fin al pecado y diera origen a la san dad.
− Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto
por el Mar Rojo a los hijos de Abrahán,
para que el pueblo liberado de la esclavitud del Faraón
fuera imagen de la familia de los bau zados.
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− Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bau zado por Juan en el agua del Jordán,
fue ungido por el Espíritu Santo;
colgado en la cruz,
ver ó de su costado agua, junto con la sangre;
y después de su resurrección mandó a sus apóstoles:
“Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bau zándoles en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo”.
− Mira ahora a tu Iglesia en oración
y abre para ella la fuente del Bau smo:
que esta agua reciba, por el Espíritu Santo,
la gracia de tu Unigénito,
para que el hombre, creado a tu imagen
y limpio en el Bau smo,
muera al hombre viejo
y renazca, como niños, a nueva vida
por el agua y el Espíritu Santo.
El celebrante toca el agua con la mano derecha y prosigue:
− Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo,
por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente,
para que los sepultados con Cristo en su muerte por el Bau smo,
resuciten con él a la vida.
Por Jesucristo nuestro Señor.
− Amén.
Esta es la fórmula que se u liza en la vigilia pascual. Si se produce el bau smo
con el agua ya bendecida se hace una invocación sobre esta, según el ritual de
bau smo.
Renuncia al mal
− ¿Renunciáis al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios?
− Sí, renuncio.
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− ¿Renunciáis a las seducciones de la iniquidad, para que no os domine el
pecado?
− Sí, renuncio.
− ¿Renunciáis a Satanás, que es autor y cabeza del pecado?
− Sí, renuncio.
Profesión de fe
− N., ¿crees en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la erra?
− Sí, creo.
− ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de santa María,
la Virgen, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado
a la derecha del Padre?
− Sí, creo.
− ¿Crees en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los
Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la
vida eterna?
− Sí, creo.
Rito del BauƟsmo
− N., yo te bau zo en el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
El padrino o la madrina, o ambos, ponen la mano derecha sobre el hombro
derecho del elegido.
Ritos complementarios
Después del Bau smo, se desarrollan a con nuación los ritos complementarios. Acabados éstos, de ordinario se celebra la Confirmación.
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− Imposición de la ves dura blanca
El celebrante dice:
− N. y N., has sido transformado en nueva criatura
y estás reves do de Cristo.
Recibe, pues, la blanca ves dura,
que has de llevar limpia de mancha
ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo,
para alcanzar la vida eterna.
Bau zados:
− Amén.
Si se juzga conveniente, se puede omi r todo este rito. Pero si no se omite a las
palabras Recibid, pues, la blanca ves dura, los padrinos o madrinas imponen
a los neófitos la ves dura blanca, [puede ser un fular blanco].
− Entrega del cirio encendido
Después el celebrante toma, o al menos toca, con las manos el cirio pascual,
diciendo:
− Acercaos, padrinos y madrinas, para que entreguéis la luz a los neófitos.
Se acercan los padrinos y madrinas y encienden un cirio en el cirio pascual, y se
lo entregan al neófito.
− Has sido transformado en luz de Cristo.
Camina siempre como hijo de la luz,
a fin de que perseveres en la fe
y puedas salir al encuentro del Señor,
cuando venga con todos los Santos en la gloria celeste.
− Amén.
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Celebración de la confirmación
Monición a la confirmación.
Queridos neófito, regenerado en Cristo y transformado en miembro suyo y de
su pueblo sacerdotal, ahora sólo te falta recibir al Espíritu Santo, que ha sido
derramado sobre nosotros, el mismo Espíritu que envió el Señor sobre los
Apóstoles el día de Pentecostés, y que ellos y sus sucesores confieren a los
bau zados.
Tú, pues, recibirás igualmente la fuerza prome da del Espíritu Santo, con la
que, configurado más perfectamente a Cristo, des tes monio de la pasión y
resurrección del Señor, y te hagas miembro ac vo de la Iglesia, para edificar el
Cuerpo de Cristo en la fe y en la caridad.
− Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre omnipotente, para que derrame
bondadosamente sobre este neófito el Espíritu Santo, que lo confirme con la
abundancia de sus dones, y con su unción lo haga conforme a Jesucristo, Hijo
de Dios.
Y todos oran en silencio durante algunos momentos.
Seguidamente el celebrante (y los presbíteros que le asisten) imponen las
manos sobre todos los que van a recibir la Confirmación; pero sólo el celebrante dice:
− Dios todopoderoso,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que regeneraste, por el agua y el Espíritu Santo,
a este siervo tuyo
y le libraste del pecado:
escucha nuestra oración
y envía sobre él el Espíritu Santo Paráclito;
llénalo de espíritu de sabiduría y de inteligencia,
de espíritu de consejo y de fortaleza,
de espíritu de ciencia y de piedad,
y cólmalo del espíritu de tu santo temor.
Por Jesucristo nuestro Señor.
− Amén.
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Entonces un ministro ofrece al celebrante el santo Crisma, y los que van a
confirmarse se acercan uno a uno al celebrante; o si se prefiere, el mismo
celebrante se acerca a ellos. El padrino (o la madrina) pone su mano derecha
sobre el hombro del neófito, y dice el nombre de éste al celebrante, o el mismo
confirmando lo dice por sí mismo.
El celebrante, con la punta del pulgar derecho empapada en el Crisma, hace la
señal de la cruz en la frente del neófito, diciendo:
− N., recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo.
− Amén.
− La paz sea con go.
− Y con tu espíritu.
Aspersión del agua
− Omi do el Símbolo, inmediatamente se hace la aspersión del agua sobre la
asamblea reunida y la oración universal, en la cual par cipa el neófito por
primera vez
− Después de la oración universal la Eucaris a con núa como de costumbre.
− Conviene que el neófito reciba la sagrada Comunión bajo ambas especies
como pide la Iglesia y así recibir el cuerpo y la sangre de Cristo del sacerdote.
La razón es que es la primera vez que se acercará a recibirla.
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