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La proposta de Missa Dominical per a l’Any Sant de la Misericòrdia:  
la segona forma de l’Acte Penitencial de la missa.

Al full per a la celebració de Missa Dominical 
seguim fidelment aquestes recomanacions. Habi-
tualment proposem la forma tercera, amb les tres 
invocacions del Kyrie eleison (Senyor, tingueu 
pietat) precedides amb els respectius «trops» que 
anem variant en funció dels dies i temps litúrgics. 
També proposem la forma primera, especialment 
durant la Quaresma, amb la recitació del «Jo 
confesso», i seguidament les tres invocacions del 
«Senyor tingueu pietat» sense trops. Finalment, 
durant el temps de Pasqua proposem substi-
tuir l’acte penitencial per l’aspersió amb aigua 
beneïda. 

La forma segona és la que utilitzem en menys 
ocasions i, donat que aquesta inclou una referèn-
cia explícita a la misericòrdia de Déu, proposem 
potenciar-la durant els diumenges del temps de 
durant l’any d’aquest Jubileu. Per tant, trobareu 
a partir del dia de la Santíssima Trinitat aquesta 
forma incorporada en el full per a la celebració. 
Potser caldrà fer una explicació els primers dies, 
sobretot en les comunitats on no es fa servir habi-

Celebrar la Misericòrdia:  
l’acte penitencial de la missa

Cal ressaltar l’Acte peniten-
cial, previst en els Ritus Inici-
als de la Missa, amb la utilit-
zació i la valoració de les tres 
formes segons la celebració i 
el temps litúrgic. En aquest 
moment, de fet, l’assemblea 
és cridada a demanar perdó 
a Déu pels propis pecats. Cal 
que sigui viscut amb la calma 
necessària i deixant l’espai 
corresponent als fidels per-
què, amb un breu silenci, re-
coneguin la seva condició de 
pecadors juntament amb la 
ferma confiança en la infinita 
misericòrdia de Déu. L’Acte 
penitencial es conclou amb 

l’absolució del sacerdot. Cal 
recordar al poble de Déu, 
de totes maneres, que no té 
el mateix valor que el sagra-
ment de la Penitència (Or-
denament General del Missal 
Romà –OGMR–, 51), sinó 
que n’és una preparació.
El diumenge, especialment 
en el temps pasqual, és pos-
sible de substituir l’habitual 
acte penitencial per la bene-
dicció i l’aspersió de l’aigua 
en memòria del Baptisme, 
segons el ritu previst pel 
Missal (OGMR, 52). Aquest 
gest permetrà al poble de 
Déu fer memòria del propi 

status de «ja salvats» per la 
creu de Crist a través de les 
aigües del Baptisme.
Quan el Kyrie eleison és can-
tat com a part de l’Acte pe-
nitencial, cada una de les 
aclamacions és precedida 
per un «trop» (OGMR, 
52). Aquests són proposats 
segons el temps litúrgic que 
se celebra i, per tant, han de 
ser valorats, en la seva elec-
ció, seguint aquest criteri. 
(Del subsidi Celebrar la Misericòrdia 
del Pontifici Consell per a la 
Promoció de la Nova Evange-
lització. Capítol II «La celebració 
dels sagraments», núm. 3).

tualment, per tal que els fidels sàpiguen què han 
de respondre.

Recordem que la segona forma de l’acte peni-
tencial inclou, després de la introducció del cele-
brant convidant els fidels a penedir-se i del breu 
silenci consegüent, un diàleg del celebrant amb 
el poble. 

Celebrant: Senyor, tingueu pietat de nosal-
tres.

Poble: Perquè hem pecat contra vós.

Celebrant: Mostreu-nos, Senyor, la vostra 
misericòrdia.

Poble: I doneu-nos la vostra salvació.

Tot seguit, el celebrant conclou: Que Déu omni-
potent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna. 
I el poble respon: Amén.

Pensem que en aquesta fórmula, igual com en la 
primera, cal afegir a continuació les tres invoca-
cions del «Senyor, tingueu pietat» sense trops.
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