CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge IV de Pasqua. A. 07/05/2017
CANT D’ENTRADA

( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)

SALUTACIÓ

AL·LELUIA
EVANGELI (Jn 10,1-10)
HOMILIA

Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu,
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
allí sóc jo enmig d’ells.»
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració,
vostre rector)
la comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
PROFESSIÓ DE FE
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…

CREC EN UN DÉU… (versió curta cantada tota la Pasqua)
Que Jesús, el nostre bon pastor, el que ens obre el camí que duu a
la vida, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) PREGÀRIA DELS FIDELS
A Jesús ressuscitat, el nostre pastor i el nostre guia,
MONICIÓ D’ENTRADA
preguem-li i diguem-li: JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTEUJesús ressuscitat és la porta per on podem entrar a la vida. Ell
NOS.
ens va al davant, ell ens condueix per camins segurs, ell ens
1. Per tots els cristians i cristianes, per tots els que tenim Jesús
crida pel nostre nom, ell ens ha estimat fins a donar la vida per
com a guia i pastor. PREGUEM:
nosaltres. És per això que nosaltres el seguim, és per això que
volem escoltar la seva paraula i seure a la seva taula. És per això
2. Per tots els qui durant aquest temps de Pasqua reben el
baptisme, la confirmació o la primera comunió. PREGUEM:
que avui, novament, ens reunim entorn d'ell per fer aquesta
celebració de la paraula i rememorar la seva taula, amb les
3. Pels qui han sentit la crida de Déu a seguir-lo en el presbiterat,
formes que ens va consagrar el mossèn.
el diaconat o la vida religiosa, i hi han respost generosament.
PREGUEM:
ASPERSIÓ
4.
Pels que experimenten dubtes i incerteses en la seva vocació.
Ara, com tots els diumenges d'aquest temps de Pasqua,
PREGUEM:
rebrem l'aspersió de l'aigua i demana- rem a Déu que ens
5. Pels qui viuen allunyats de l'Església per causa de les manques
purifiqui dels pecats.
de caritat o de comprensió. PREGUEM:
Aspersió per tota l'església, amb un cant baptismal 40- POBLE DE
6. Pels immigrants i els refugiats. PREGUEM:
BATEJATS
7. …
Que Déu omnipotent ens purifiqui del pecat i, per aquesta
8. Per nosaltres, pels nostres familiars i amics, pels nostres
celebració, ens faci dignes de participar de la taula del seu
companys de treballo d'estudi, pels nostres veïns i veïnes.
Regne… (resposta: Amén).
PREGUEM:
Escolteu, Jesús ressuscitat, les nostres pregàries, i vesseu
GLÒRIA
damunt nostre el vostre Esperit Sant. Vós, que viviu i regneu
(Cantat) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
pels segles dels segles. (Amén)

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Déu omnipotent i etern conduïu-nos al goig del vostre Regne i
feu que la feblesa del vostre ramat arribi allà on ha arribat la
fortalesa del seu pastor.
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 2,14a.36-41)

Diumenge passat, a la primera lectura, escoltàvem la
primera predicació de Pere a Jerusalem, el dia de Pentecosta.
Avui sentirem la reacció de la gent i com molts es van
incorporar a la primera comunitat cristiana.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 407 - EL SENYOR ÉS EL MEU PASTOR,…)

SEGONA LECTURA (1Pe 2,20b-25)

L'apòstol Pere ens continuarà parlant a la segona lectura. I ens
farà posar els ulls en Jesús, que va patir i va morir per nosaltres.

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 20 - LLOEM EL SENYOR…)

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:
Senyor Jesús, tu ets el meu bon Pastor; et dono gràcies perquè
sempre ets vora meu amb la teva presència amiga i portadora de
pau i de salvació.
Per això puc caminar amb confiança i superar la por i el
desànim en les situacions de dificultat.
Et dono gràcies també perquè em convides a la taula on
comparteixes, amb tots els teus germans i germanes, la teva
amistat i la teva vida i on ens alimentes generosament amb el pa
de la paraula i de l’Eucaristia.

Ajuda tota la comunitat eclesial a ser com tu: acollidora,
misericordiosa, solidària, amiga i propera de tothom, capaç d’oferir
tot allò que tu ens dónes i capaç de ser signe de la teva presència
de bon Pastor i amic de la humanitat.
Que tothom pugui trobar qui l’ajudi a descobrir-te a tu com
Aquell que ofereix la bellesa de la vida en abundància.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant: (Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Units a Jesús ressuscitat, que és la porta per on podem entrar a
la vida, gosem dir: (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 366 - NO PODEM PAS CAMINAR…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Senyor, vetlleu com a bon pastor sobre el vostre poble, i
conduïu a les prades eternes les ovelles redimides amb la sang
del vostre Fill.
Ell que viu i regna pels segles dels segles. (resposta)

COMIAT

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Aneu i porteu a tothom l'alegria del Senyor ressuscitat.
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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