CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge de Pentecosta. A. 04/06/2017
CANT D’ENTRADA

( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)

SALUTACIÓ

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)

PARENOSTRE

Moguts per l'Esperit Sant, i tal com Jesús ens va ensenyar,
gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU
Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí
sóc jo enmig d’ells.».
PROFESSIÓ DE FE
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la
CREC EN UN DÉU… (versió curta cantada tota la Pasqua)
pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, la
de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vós vau
comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT PREGÀRIA DELS FIDELS
demanar. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén)
(fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
Preguem amb fe que vingui a nosaltres l'Esperit de Jesús
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
Que el Senyor ressuscitat, que ens dóna el seu Esperit, sigui amb
ressuscitat. Responguem a cada pregària tot dient: VENIU,
tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor)
En l'Esperit de Jesucrist ressuscitat, germans i germanes
ESPERIT SANT.
donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)
1.
Per
l'Església.
per
tots
els
cristians.
Que
visquem
la
nostra
fe
MONICIÓ D’ENTRADA
il·luminats i enfortits per l'acció de L'Esperit Sant en nosaltres.
Celebrem avui el diumenge de Pentecosta, l'últim dia del temps
COMUNIÓ
PREGUEM:
de Pasqua. Celebrem, amb fe i goig, que Jesús, vencedor del
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
2. Per l'Acció Catòlica i els altres moviments del laïcat. Que siguin
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
mal i de la mort, ens dóna el seu Esperit perquè continuem el seu
enmig del món un bon testimoni de Jesucrist i de la bona nova
camí, perquè portem al món el seu amor, la seva esperança, la
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
de l’Evangeli. PREGUEM:
seva promesa de vida. Sobre nosaltres els creients, sobre
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
l'Església i sobre el món sencer, s'ha vessat el foc de la
3. Per tots aquells que han rebut o rebran properament el
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
sagrament de la Confirmació. Que experimentin la forca
misericòrdia de Déu, que ens fa a tots homes i dones nous.
persona que combregui)
renovadora
de
l'Esperit
Sant
com
els
apòstols
el
dia
de
la
Donem-ne gràcies de tot cor.
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
Pentecosta, PREGUEM:
(Proposo el 576- L’ESPERIT DE DÉU OMPLE L’UNIVERS…)
ASPERSIÓ
4. …
Recordarem ara el nostre baptisme. Aquell dia, la força de
PREGARIA
FINAL
5. Per tots nosaltres. Que l'Esperit del Senyor ens faci bons
l'Esperit Sant ens va incorporar a la família dels fills i filles de Déu.
Preguem (pausa).
testimonis
de
l'Evangeli.
PREGUEM:
Renovem ara el nostre compromís de ser fidels a l'Esperit que
Oh Déu, que heu alimentat la vostra Església amb els dons de
Déu nostre, Pare de l'amor, escolteu-nos i vesseu el vostre
llavors se'ns va donar.
la Paraula i amb el cos de Crist, conserveu-nos la gracia que per
Esperit Sant sobre l'Església i sobre el món sencer. Per Crist,
ells hem rebut, a fi que el foc de l'Esperit Sant es mantingui viu en
Aspersió per tota l'església, amb un cant baptismal 40- POBLE DE
Senyor nostre. (Amén)
BATEJATS
nosaltres, i el nodriment espiritual ens sigui profitós per a l'eterna
OFERTORI
salvació.
Que Déu totpoderós s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
ens dugui a la vida eterna… (resposta: Amén).
cant: proposo el 579-2 - L’ESPERIT DEL SENYOR…)
GLÒRIA

(Cantat) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Déu Pare totpoderós, vós, per mitja del misteri que avui
celebrem, santifiqueu tota l'Església, enmig deis pobles i nacions.
Vesseu arran de la terra els dons de l'Esperit Sant i repetiu en els
cors dels qui creuen en vós allò que la vostra bondat divina va
obrar als mateixos inicis de la predicació de l'Evangeli.
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)

PRIMERA LECTURA (Ac 2,1-11)
SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 286 - QUAN ENVIEU EL VOSTRE ALÈ…)

SEGONA LECTURA (1Co 12,3b-7,12-13)
AL·LELUIA
EVANGELI (Jn 20,19-23)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària
d’acció de gràcies:
L’ Esperit que ens has donat, actiu i renouer, ens aplega
fraternalment formant Església. Ara ens sentim més germans, més
units, entenem les diferents maneres d’expressar-se, la llengua de
cada u, el seu parer personal, perquè ens uneix la comprensió de
l’amor.
L'Esperit que ens has donat, Jesús, l'abundància del teu
Esperit, Senyor, és un devessall d’amor i de pau; una ventada que
obre finestres i s’emporta la por, un trasbalsament de santa
alegria, apaivagat en la quietud del llac interior.
La teva pau, però, no la podem contenir dintre quatre parets i
salta barreres. Tu ens envies a comunicar-la a tothom, tu ens
envies, en nom del Pare, a fer que augmenti la família, la
Comunitat. Una comunitat de gent lliure, perdonada, que els teus
ulls i les teves ferides il·luminen.
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).

COMIAT

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Acabem avui el temps pasqual, els cinquanta dies en honor del
Senyor ressuscitat. Que ell ens ompli del seu Esperit.
Germanes i germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia!
(resposta)
(Cant Final: 566 - CRIST ENS HA SALVAT)

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