
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge 3er d’Advent. A. 11/12/2016 

CANT D’ENTRADA 
(501-1 - A VÓS ELEVO LA MEVA ÀNIMA…)  

SALUTACIÓ 
Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, 

allí sóc jo enmig d’ells.» 
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, la 

comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT 
SANT… 

Que Jesús, el Senyor, que ve a portar-nos l'alegria i la pau, sigui 
amb tots nosaltres…   (resposta: i amb l’esperit de Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Benvinguts a celebrar l'Eucaristia en aquest tercer diumenge 

d'Advent. Ens ha convocat l'Esperit del Senyor: el mateix Esperit 
que Jesucrist tenia, l'Esperit que el va enviar a portar la Bona 
Nova als pobres, a curar els cors adolorits, a proclamar als 
captius la llibertat.  

Benvinguts tots els qui heu escoltat aquest diumenge la crida 
de l'Esperit i heu vingut a compartir la Paraula i el Pa de Déu…   

CORONA D'ADVENT:  
Per anunciar la Bona Nova de la vinguda del Senyor, encenem 

el tercer ciri de la corona d'Advent. Jesús ens il·lumina amb la 
seva llum. 

– Jesús, Senyor, llum de tots els pobles: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Jesús, Senyor, pau i alegria en els cors:  
CRIST, TINGUEU PIETAT.   

– Jesús, Senyor, Déu amb nosaltres: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

(NO ES DIU EL GLÒRIA) 
COL·LECTA 

Preguem (pausa).  
Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la festa del 

naixement del vostre Fill; concediu-li d'arribar amb alegria a les 
festes de Nadal i de celebrar-les solemnement amb el goig de 
l'Esperit. 

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… (resposta)  

MONICIÓ PER A LA PRIMERA LECTURA 
Fa 2.500 anys, Israel va ser ocupat per les tropes d'Assíria i 

Babilònia i els jueus van ser deportats. Després, al cap d'anys, 
van obtenir permís per tornar a la seva terra. Però la por d'haver 
de travessar el desert i d'haver de refer altre cop la seva vida, feia 
que molts es desanimessin. Escoltem avui la crida que els fa 
Isaïes per animar-los al retorn. És, també per a nosaltres, una 
crida al camí d'esperança que el Senyor ens convida a fer.    

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 256 - SENYOR, VENIU A SALVAR-NOS…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA  
 La carta de Sant Jaume ens exhorta a mantenir-nos ferms en el 

nostre camí, mentre esperem la vinguda del Senyor. 
AL·LELUIA 
EVANGELI 
HOMILIA 

(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats 
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el 
vostre rector) 

PROFESSIÓ DE FE 
CREC EN UN DÉU… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
El Senyor és a prop. Per això, amb tota confiança, li 

presentem les nostres pregàries tot dient (cantant): VENIU, 
SENYOR JESÚS.  
1.  Perquè tota l'Església, tots els cristians, sapiguem renovar-nos 

per rebre el Senyor que ve a nosaltres. PREGUEM 
2.Perquè els qui s'han consagrat a Déu en la vida sacerdotal o 

religiosa, se sentin sempre acompanyats per la seva força i la 
seva gràcia. PREGUEM 

3.Perquè en el món creixi la justícia; perquè la riquesa no es 
quedi en mans d'uns quants, sinó que arribi a tothom, tal com 
Déu vol. PREGUEM 

4.… 
5.Perquè en totes les circumstàncies de la vida, passi el que 

passi, no deixem mai de confiar en el Senyor. PREGUEM  
Ajudeu-nos, Pare, a dur a terme tot això que us demanem. 

Feu, si us plau, que no ens manqui la força del vostre Esperit. 
Perquè vingui a nosaltres el vostre Regne. Per Crist, Senyor 
nostre.  (Amén) 

OFERTORI 
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un 

cant: proposo el 509 - RESSONI EN EL SILENCI…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar, una pregària 
d’acció de gràcies: 

Els teus camins, Senyor, ens desconcerten. ¿Com podem saber 
que véns de part de Déu? ¿Com pot ser que, a tants, la teva 
Església, el teu Evangeli, sembla que no els diguin res? Nosaltres 
mateixos, a vegades, notem que tenim el cor fred, i assetjat per 
dubtes. ¿Val pena, així, de ser cristià? 

I de cop ens obres els ulls, i veiem el que no vèiem, de tant 
reiterat. Continues fent, enmig nostre, les mateixes “meravelles” 
que als primers temps: cures, restableixes aquest i aquella; d’un a 
un, molts que estaven prostrats, es recuperen. Moralment. 
L’increient ha copsat una escletxa de llum; el rebel s’amanseix, 
rebrota l’herba en un desert sense vida. 

Feliç qui cregui que Tu ets l’ Enviat de Déu. No n’hi ha d’altre. 
Tens el seu veritable estil.... 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 
els Sants tot cantant: 

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Tot esperant la vinguda del seu Fill Jesucrist, i la vinguda 
definitiva del Regne que ell mateix va anunciar, ens adrecem al 
Pare del cel tot dient: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la 

Pau, us dono la meva Pau, no mireu els nostres pecats sinó la fe 
de l’Església i doneu-li aquella Pau i aquella Unitat que vós vau 
demanar. Vós que viviu i regneu pel segles dels segles… (Amén) 

(Un cop més, farem aquell gest simbòlic de cada diumenge,on 
ens demostrem l’amor que ens tenim els uns als altres.)  

Que la Pau de Jesús sigui amb tots nosaltres…  
Germans i germanes, donem-nos la pau. (Cant de Pau 123) 

COMUNIÓ 
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon, 

feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta) 
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE 

CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA) 
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada 

persona que combregui) 
(Mentrestant es fa un cant de comunió)  
(Proposo el 503 - EXULTEM, GERMANS!…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Implorem, Senyor, de la vostra clemència, que els aliments 

divins que hem rebut ens purifiquin dels pecats i ens preparin per 
a les festes que s'acosten.  

Per Crist, Senyor nostre.  (resposta) 
COMIAT 

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT 
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).  

Germans i germanes, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 506 - ESPEREM VOSTRA VINGUDA…)

AQUEST FULL ESTÀ ELABORAT PER UN PARTICULAR I EXPRESSA LA SEVA OPINIÓ. EN CAP MOMENT ESTÀ AUTORITZAT PER CAP DELEGACIÓ DE LITÚRGIA RESPONSABLE DE LES CELEBRACIONS.

Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a 
genis68@me.com i demanar-m’ho.

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

S’encén el tercer ciri de la corona d’Advent (els dos primers ja 
estaran encesos). Mentrestant es pot reprendre el cant d’entrada, o 
dir les següents invocacions, o el que sigui costum cada lloc.
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