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I. ACTE DE PRESÈNCIA DE DÉU 
 
II. EXAMEN PER MANAMENTS 
1r. Manament: Estimaràs el Senyor sobre totes les coses. 
-  He descuidat o abandonat els sagraments i les pràctiques de pietat (oració i 
mortificació)? He arribat a pensar per supèrbia que no les necessito? Els he fet 
amb desgana? Reso el mínim o sóc generós amb Déu? 
- He rebut algun sagrament sense estar en gràcia de Déu? 
- Tinc preocupació i dedico temps a formar-me cristianament, o refuso les 
oportunitats que se’m presenten? 
 
2n Manament: No prendràs el nom de Déu en va. 
- He dit blasfèmies contra Déu, la Sagrada Hóstia, la Mare de Déu, els sants, 
etc? 
- He jurat sense necessitat o mentint? 
 
3r. Manament: Santificaràs les festes. 
- He faltat a la santa Missa algun diumenge o festa de precepte per culpa 
meva? M’he distret voluntàriament o he fet distreure els altres? He arribat tan 
tard que de fet no he complert amb el precepte? 
- He observat l’abstinència els divendres assenyalats per l’Església? He 
realitzat algun acte de penitència, si no he guardat l’abstinència? 
-He guardat el dejuni eucarístic, una hora abans de combregar? Em preparo bé 
per la santa Missa i dono gràcies per la Comunió? 
- He callat per vergonya algun pecat greu en la confessió? Vaig complir la 
penitència de l’última confessió? Practico la confessió amb freqüència, donant 
importància a les faltes lleus? 
 
4t Manament: Honraràs al pare i la mare. 
- He desobeït als meus pares i superiors? Els he entristit am la meva conducta? 
M’he deixat portat pel mal geni i m’enfado amb freqüència? 
- Procuro ajudar a casa sempre que puc, o m’excuso amb que tinc altres coses 
a fer? Soc carinyós? Em deixo portar per la mandra en aixecar-me pel matí? 
- M’he barallat amb els meus germans? Els he demanat perdó? Sóc egoista 
amb les meves coses i em dol deixar-les? Els he donat mal exemple? 
- He faltat al respecte a altres persones grans? 
 
5è Manament: No mataràs. 
- He fet mal de paraula o d’obra a algú? Tinc odi o rancor d’alguna persona? 
Critico, ridiculitzo o faig burla d’altres? 
-  He estat egoista en el tracte amb els altres, pensant en mi abans que en 
ells? Dono del que tinc? En escollir, em quedo amb el millor? Vull tenir sempre 
la raó? M’excuso sovint? Em molesta que altres destaquin més que jo o que 
facin millor les coses? 
- Faig favors als meus amics, els ajudo en les seves feines sense que m’ho 
demanin? Procuro preocupar-me de debó d’ells acostant-los a Déu? Sé privar-



me d’algun caprici o em deixo portar per la comoditat de fer el que m’agrada o 
em ve de gust? Sé oferir a Déu algun sacrifici cada dia? 
- Em preocupo d’influir sense vergonyes en l’ambient que m’envolta per fer-lo 
més cristià? O em deixo arrossegar per por al què diran o a quedar malament? 
- Em deixo portar per la gula, mejant més del necessari? M’he emborratxat? 
He provat drogues? 
 
6è Manament: No faràs accions impures. 
9è Manament: No consentiràs pensaments ni desitjos impurs. 
- He tingut pensament o desitjos impurs deliberadament? He mirat 
intencionadament coses impures? He parlat o llegit sobre temes impurs? 
- He fet accions impures? Sol o amb altres? 
- He assistit a diversions que em posaven en ocasió de pecar? Sóc conscient 
que posar-me en aquestes situacions voluntàriament és ja pecat? 
- He estat motiu d’escàndol per les meves converses, la meva forma de vestir, 
etc? 
 
7é Manament: No robaràs. 
10è Manament: No desitjaràs els béns del proïsme. 
- He robat diners o algun objecte? L’he tornat? He malgastat els diners amb 
capricis? 
- Ajudo a l’Església en les seves necessitats, donant almoina amb el meu diner, 
el meu temps, les meves coses? 
- He complert degudament amb el meu estudi: estant atent a classe, prenent 
bé els apunts, portant al dia els treballs, etc.? Ho faig pensant en Déu o només 
en el meu prestigi? Facilito la feina als altres? 
- Valoro a la gent només pel que té? Visc per tenir més coses o per ser millor? 
 
8è Manament: No diràs falsos testimonis ni mentiràs. 
- He dit mentides? He fet públics, sense necessitat, defectes greus d’altres? He 
calumniat, atribuint a d’altres coses que no són veritat? He criticat a d’altres a 
les seves espatlles? Em deixo portar per les murmuracions d’altres, quan sé 
que no és cert el que es diu? 
- He reparat el mal que hagi pogut fer? Estic disposat a fer-ho? 
- Sóc hipòcrita en el meu comportament? Actuo dependent de amb qui estic? 
Dissimulo el que sóc en realitat? Busco cridar l’atenció parlant de mi mateix, 
mentint, etc.? 
- He estat sincer en la direcció espiritual, obrint clarament la meva ànima 
perquè em puguin ajudar? M’enfado interiorment quan em diuen els meus 
errors? 
 
III ACTE DE CONTRICIÓ 
Senyor meu Jesucrist, Déu i Home vertader, Creador, Pare i Redemptor meu; 
en qui crec, en qui espero, a qui amo més que totes les coses: em pesa de tot 
cor d’haver-Vos ofès per ser Vós qui sou Bondat Infinita; i també em pesa 
perquè em podeu castigar amb les penes de l’Infern. Ajudat de la vostra divina 
gràcia, proposo no tornar mai més a pecar, confessar-me, esmenar-me i 
complir la penitència que em serà donada. Amén 
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I. ACTE DE PRESÈNCIA DE DÉU 
 
II. EXAMEN PER MANAMENTS 
1r. Estimaràs el Senyor sobre totes les coses. 
- He negat o dubtat deliberadament alguna vegada de la fe? He llegit textos 
que van contra la fe o la moral? Els vaig donar a altres? 
- He descuidat o abandonat els sagraments i les pràctiques de pietat (oració i 
mortificació)? He arribat a pensar per supèrbia que no les necessito? Les he fet 
amb desgana? Reso el mínim o sóc generós amb Déu? 
- He rebut algun sagrament sense estar en gràcia de Déu?  
- Tinc preocupació i dedico temps a formar-me cristianament, o refuso les 
oportunitats que se’m presenten? 
 
2n Manament: No prendràs el nom de Déu en va. 
- He dit blasfèmies contra Déu, la Sagrada Hòstia, la Mare de Déu, els sants, 
etc.? 
- He jurat sense necessitat o mentint? 
- He fet espiritisme conscient que fer-ho pot ser jugar amb la meva fe? 
 
3r Manament: Santificaràs les festes. 
- He faltat a la santa Missa algun diumenge o festa de precepte per culpa 
meva? M’he distret voluntàriament o he fet distreure els altres? He arribat tan 
tard que de fet no he complert amb el precepte? 
- He observat l’abstinència els divendres assenyalats per l’Església? He 
realitzat algun acte de penitència, si no he guardat l’abstinència? A partir del 
18 anys: He dejunat el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant? 
- He guardat el dejuni eucarístic, una hora abans de combregar? Em preparo 
bé per a la santa Missa i dono gràcies per la Comunió? 
- He callat per vergonya algun pecat greu en la confessió? Vaig complir la 
penitència de l’última confessió? Practico la confessió amb freqüència, donant 
importància a les faltes lleus? 
 
4t Manament: Honraràs el pare i la mare. 
- He desobeït els meus pare i superiors? Els he entristit amb la meva 
conducta? M’he deixat portar pel mal geni i m’enfado amb freqüència? 
- Procuro ajudar a casa sempre que puc, o m’excuso amb que tinc altres coses 
a fer? Sóc carinyós? Em deixo portar per la mandra en aixecar-me pel matí? 
- M’he barallat amb els meus germans? Els he demanat perdó? Sóc egoista 
amb les meves coses i em dol deixar-les? Els he donat mal exemple? 
- He faltat al respecte a altres persones grans? 
 
5è Manament: No mataràs.  
- He fet mal de paraula o d’obra a algú? Tinc odi o rancor d’alguna persona? 
Critico, ridiculitzo o faig burla d’altres? Els menyspreo, creient-me millor que 
ells? 
- He estat egoista en el tracte amb els altres, pensant en mi abans que en ells? 
Dono del que tinc? En escollir, em quedo amb el millor? Vull tenir sempre la 
raó? M’excuso sovint?  



- Faig favors als meus amics, els ajudo en les seves feines sense que m’ho 
demanin? Procuro preocupar-me de debò d’ells, acostant-los a Déu? Em deixo 
portar per la comoditat de fer el que m’agrada o em ve de gust? Sé oferir a 
Déu algun sacrifici cada dia? 
-  Em preocupo d’influir sense vergonyes en l’ambient que m’envolta per fer-lo 
més cristià? O em deixo arrossegar per por al què diran o a quedar malament? 
- Em deixo portar per la gula, menjant més del necessari? He begut en excés? 
M’he emborratxat? He provat drogues? 
 
6è Manament: No faràs accions impures. 
9è Manament: No consentiràs pensaments ni desitjos impurs. 
- He tingut pensaments o desitjos impurs deliberadament? He mirat 
intencionadament coses impures? He parlat o llegit sobre temes impurs? 
- He fet accions impures? Sol o amb altres? 
- He assistit a diversions que em posaven en ocasió de pecar? Sóc conscient 
que posar-me en aquestes situacions voluntàriament és ja pecat? 
- Visc les normes de prudència abans d’assistir a un espectacle o de llegir un 
llibre: preguntar per saber si em serà de profit, si pot deformar la meva 
conciència, etc.? Em deixo ajudar en aquests temes, o considero que ja ho sé 
tot? 
- He estat motiu d’escàndol per les meves converses, la meva forma de vestir 
etc.? 
 
7è Manament: No robaràs. 
8è Manament: No desitjaràs els béns del proïsme. 
- He robat diner o algun objecte? L’he tornat? He malgastat els cèntims amb 
capricis? 
- Ajudo a l’Església en les seves necessitats, donant almoina amb el meu diner, 
el meu temps, les meves coses? 
- He complert degudament amb el meu estudi: estant atent a classe, prenent 
bé els apunts, portant al dia els treballs, etc,? Ho faig pensant en Déu o només 
en el meu prestigi? Facilito la feina als altres? 
- Valoro la gent només pel que té? Visc per tenir més coses o per ser millor? 
 
8è Manament: No diràs falsos testimonis ni mentiràs. 
- He dit mentides? He fet públics, sense necessitat, defectes greus d’altres? He 
calumniat, atribuint a d’altres coses que no són veritat? He criticat a d’altres a 
les seves espatlles? Em deixo portar per les murmuracions d’altres, quan sé 
que no és cert el que es diu? 
- He reparat el mal que hagi pogut fer? Estic disposat a fer-ho? 
- Sóc hipòcrita en el meu comportament? Actuo depenent de amb qui estic? 
Dissimulo el que sóc en realitat? Busco cridar l’atenció parlant de mi mateix, 
mentint etc.? 
- He estat sincer en la direcció espiritual, obrint clarament la meva ànima 
perquè em puguin ajudar? M’enfado interiorment quan em diuen els meus 
errors? 
 
III. ACTE DE CONTRICIÓ 
 


