
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Ascensió del Senyor. A. 28/05/2017  

CANT D’ENTRADA 
( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)  

SALUTACIÓ 
Tornem a ser aquí, i un cop més abans de començar recordem 

aquelles paraules de Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom 
meu, allí sóc jo enmig d’ells.». 

Sabent-lo, doncs, enmig nostre, comencem aquesta celebració, EN 
EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la senyal 
de la creu sobre sí mateix)… 

Que Jesús, el Senyor, que seu a la dreta del Pare, sigui amb tots  
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Celebrem avui l'Ascensió del Senyor. Ell, home com nosaltres, 

ha estat glorificat amb Déu per sempre. l amb ell, la nostra feble 
condició humana forma part ja de la vida divina.  

Amb goig, contemplem avui Jesús, el qui va davant nostre i ens 
guia pel camí de la vida. Contemplem-lo, i donem-li gràcies per 
tot el que ell ha fet, pel seu amor fidel fins a la mort. Ara, ell, vivent 
per sempre, ens acompanya i ens dóna la mà perquè caminem 
amb el seu mateix amor i portem a tothom, amb la nostra paraula 
i amb la nostra manera de viure, la seva Bona Nova. 

ASPERSIÓ 
Pel baptisme ens vam unir a la mort i la resurrecció de Jesús. 

Ara, amb l'aspersió de l'aigua, recordem aquell moment i 
refermem la nostra voluntat de seguir-lo.  

Que Déu totpoderós s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna…  (resposta: Amén). 

GLÒRIA 
(Cantat) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Deu totpoderós, concediu-nos el do d'una alegria santa i el goig 

d'una fervent acció de gràcies, perquè l'Ascensió de Crist, el 
vostre Fill, és també la nostra elevació, i a la gloria on ha arribat 
ell, que és el nostre Cap, també nosaltres, que som el seu Cos, 
tenim l'esperança d’arribar-hi. 

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) 

ABANS DE LES LECTURES 
Amb esperit  d'acció de gràcies, disposem-nos a escoltar les 

lectures que ens anuncien la glorificació de Jesús i la missió 
que confia als seus seguidors. 

PRIMERA LECTURA (Ac 1,1-11) 
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 300 - DÉU PUJA ENMIG D’ACLAMACIONS,…) 

SEGONA LECTURA (Ef 1,17-23) 

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 28,16-20) 
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 
Proclamem ara la nostra fe. Fixem-nos avui especialment en 

aquesta frase que diem en el Credo, i que és el que avui 
celebrem: "Se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu Pare, 
totpoderós" 

CREC EN UN DÉU… (versió curta cantada tota la Pasqua) 
PREGÀRIA DELS FIDELS  

A Jesús ressuscitat, vida i esperança de la humanitat 
sencera, preguem-li i diguem-li: JESÚS RESSUSCITAT, 
ESCOLTEU-NOS.   
1.Per l’Església, per tots els qui volem seguir Jesucrist i donar 

testimoni de la seva Bona Nova. PREGUEM:  
2.Per tots els homes i dones del món, que porten a dintre la llavor 

de la vida de Déu, fins i tot encara que no ho sàpiguen. 
PREGUEM:  

3.Per tots aquells que s'esforcen per construir un món més just, 
més digne i més fraternal. PREGUEM:  

4.Pels qui treballen en els mitjans de comunicació social. 
PREGUEM: 

5.Per nostres familiars i amics que han mort. PREGUEM: 
6.… 
7.Pels qui estem reunits aquí, com a comunitat cristiana, en 

aquesta celebració del diumenge. PREGUEM: 
Escolteu-nos, Jesús ressuscitat, i envieu-nos el do de l'Es- 

perit Sant, a nosaltres, a tota l'Església, i al món sencer. Vós, 
que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén) 

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

cant: proposo el 579-2 - L’ESPERIT DEL SENYOR…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim el cos de crist aquí present damunt l’altar, en 
aquestes formes que ens va consagrar el mossèn, adrecem al 
Pare una pregària:  

Senyor, la teva ascensió al cel ens torna a la realitat. Tot el 
temps pasqual és com viure en la il·lusió de veure’t a cada 
cantonada. Ara te’n vas i ens deixes ben clar que la teva 
presència al món és responsabilitat nostra. Si no et veuen en 
nosaltres, no et veuran. 

Avui ens recordes, Senyor, els carismes o aptituds que ens has 
donat. Ens dius clarament que només podrem ser feliços si els 
posem al servei dels altres. 

Senyor, no vas pas deixar el cel mentre vivies a la terra. Tampoc 
no ens deixes ara baldament no et vegem físicament. 

És el miracle de l’amor. El temps i l’espai no poden esborrar 
l’afecte i l’interès pels qui ens han estimat i ens estimen. 

No te n’has anat pas tot sol al cel, ens hi duies tots en el teu cor. 
En els moments de pau, gaudim de la plenitud de la teva glòria i 
per això la podem fer realitat entre nosaltres. Gràcies, Senyor.  

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 
els Sants tot cantant: (Cant del Sant, Sant, Sant).  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Alcem ara la nostra pregària al cel, on hi ha Jesús ressuscitat, i 
preguem Déu el nostre Pare amb confiança 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 pels segles dels segles. (Amén) 

Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…  
En l'Esperit de Jesucrist ressuscitat, 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 372 - DEL CRIST TOTS SOM GERMANS…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, mireu benigne el vostre poble i concediu-li d'arribar a la 

glòria incorruptible de la resurrecció, ja que us heu dignat renovar-
lo amb aquests sagraments de vida eterna.  

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).  

Germanes i germans, preparem-nos durant aquesta setmana 
per celebrar diumenge vinent la Pentecosta, el do de l'Esperit de 
Jesús ressuscitat que serà la culminació del temps de Pasqua. 
Amb tot el goig, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia! (resposta) 

(Cant Final: 566 - CRIST ENS HA SALVAT)

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.

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

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

Aspersió per tota l'església, amb un cant baptismal 40- POBLE DE 
BATEJATS
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