Pregària
► Silenci de preparació a la pregària
► Cant: “Tinguem la mirada fixa en Jesús”

► Les tres mirades de Jesús (Papa Francesc, 22 maig 2015)
Elecció, penediment, confirmació
«Senyor, tu ets aquí, entre nosaltres. Fixa la teva mirada sobre mi i digues-me què he de
fer; de quina forma he de plorar els meus errors i els meus pecats; amb quin valor he
d'anar cap endavant pel camí que primer tu vas fer».
«Ens farà bé pensar durant tot el dia en la mirada de Jesús sobre mi».
► Pregària
1. Nm 6,25 Que et faci veure la llum de la seva mirada i s’apiadi de tu.
2. Nm 6,26 Que fixi damunt teu la seva mirada i et doni la pau.
3. Ez 14,6 »Per tant, digues a la gent d’Israel: “Això us ordena el Senyor Déu:
Convertiu-vos, allunyeu-vos dels vostres ídols, aparteu la mirada de totes les vostres
abominacions.
4. Sl 27,8 Tu em parles dintre el cor i em dius: «Busqueu la meva mirada!» Buscar-la
és el que vull, Senyor.
5. Sl 31,17 Fes veure al teu servent la llum de la teva mirada, salva’m per l’amor que em
tens.
6. Sl 80,4 Déu de l’univers, renova’ns, fes-nos veure la llum de la teva mirada i serem
salvats.
7. Sl 102,3 No m’amaguis la mirada en dies de perill; sempre que t’invoco, escolta
atentament, no triguis a respondre’m.
8. Sl 105,4 Cerqueu el Senyor, acolliu-vos al seu poder, busqueu sempre la seva
mirada.
9. Ct 4,9 M’has robat el cor, germana meva, esposa, amb una sola mirada m’has robat
el cor, amb una sola perla dels teus collarets.
10. Jn 1,36 i, fixant la mirada en Jesús que passava, va exclamar: —Mireu l’anyell de
Déu!
11. 2Co 4,18 Nosaltres no fixem la mirada en això que veiem, sinó en allò que no veiem,
perquè les coses que veiem són temporals, però les que no veiem duren per sempre.
12. Tb 3,12 Ara giro la mirada cap a tu, vers tu alço els meus ulls.
► Moment d’interiorització o de participació
► Res de l’avemaria

