
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge V de Pasqua. A. 14/05/2017  

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

SALUTACIÓ 
Com sempre, abans de començar, recordem aquelles paraules de 

Jesús quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc 
jo enmig d’ells.». 

Tinguen això molt present, comencem, 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 ressuscitat, sigui amb tots nosaltres… 
(resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Jesús és el camí, la veritat i la vida. Per ell aprenem a viure 

com a homes i dones renovats, homes i dones de veritat. l per ell 
arribem a aquell que és la plenitud de la vida, Déu el nostre Pare. 
Jesús ressuscitat, en aquest temps de Pasqua, ens convida a 
viure ben plens del goig de saber que ell està amb nosaltres, que 
ell està al nostre costat, que ell ens guia i ens dóna la mà sempre. 
Per això, amb un profund esperit d'acció de gràcies, fem aquesta 
celebració, per unir-nos més profundament amb ell. 

ASPERSIÓ 
Ara, amb l'aspersió de l'aigua, recordem el nostre baptisme i 

renovem el compromís de viure autènticament com a fills i filles 
de Déu.  

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).  
Oh Déu, que ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els 

vostres fills; mireu aquests fills que tant estimeu i concediu als qui 
creuen en Crist la llibertat veritable i l'herència eterna. 

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 6,1-7) 
Escoltarem ara el relat d'un conflicte que hi va haver dintre 

l'Església dels primers temps. l veurem corn els apòstols, amb 
la participació de la comunitat, busquen la millor solució. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 411 - QUE EL VOSTRE AMOR,…) 

SEGONA LECTURA (1Pe 2,4-9) 
Sant Pere, en la seva carta que llegim en aquesta segona 

lectura, ens convida a valorar la importància de la nostra fe, la 
importància de ser cristians.   

AL·LELUIA 
EVANGELI (Jn 14,1-12) 
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… (versió curta cantada tota la Pasqua) 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
Unim-nos ara en la pregària a Jesús, el Senyor ressuscitat, 

per l'Església i pel món sencer. Preguem tot dient: JESÚS 
RESSUSCITAT, ESCOLTEU-NOS.    
1.Per tota l'Església. Que visquem amb molt de goig la nostra fe, 

que sentim profundament la alegria de ser seguidors de Jesús. 
PREGUEM:  

2.Pels nens i nenes que vénen a la catequesi a la nostra 
parròquia. Que la fe, l'esperança i l'amor de Jesucrist penetrin 
ben endins del seu cor. PREGUEM: 

3.Pels nostres germans i germanes cristians que pateixen 
persecució. Que Jesús ressuscitat els ompli de fortalesa i de 
pau enmig del dolor. PREGUEM: 

4.Pels que s'han quedat sense feina i han de viure de les ajudes 
dels serveis socials. Que els nostres governants s'esforcin 
sincerament perquè tota persona pugui tenir un treball digne. 
PREGUEM: 

5.… 
6.Per nosaltres, els qui compartim avui el pa de la Paraula i el pa 

de l'Eucaristia. Que el Senyor ens beneeixi i ens acompanyi 
sempre. PREGUEM:   
Jesús ressuscitat, escolteu les nostres pregàries i vesseu 

damunt nostre i damunt el món sencer el vostre Esperit Sant. 
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 20 - LLOEM EL SENYOR…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare 
una pregària:   

El camí de l'ocell és el cel. 
El camí de la barca és el mar. 
El camí de l’home és la terra. 
El camí del cristià és Jesús. 
El camí de Jesús és el Pare. 
«Felip: Qui em veu a mi veu el Pare. o estic en el Pare i el Pare 

està en mi.» 
Sí, Senyor, el Camí ets tu, i tu mateix ets el terme: Déu. Vida 

que prové del Pare, Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat, 
Llum veritable que il·lumina tots els homes; Veritat de Déu, 
Paraula que ets Déu. 

Recordant el que feies, rumiant el que deies, reconeixem que 
Déu és amb tu. I, units a tu per la fe, obtenim l’experiència de 
formar part de la Família divina. 

Te’n vas... i tornaràs, per portar-nos a la Casa Pairal!  
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 
Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills i filles de 

Déu, i podem dir a Déu: Pare. Així doncs, agraïts i amb confiança, 
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 361 - HEM MENJAT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, assistiu benignament el vostre poble i feu que, alimentat 

amb els sagraments celestials, passi de la vellura del pecat a la 
novetat de la vida.  

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).  

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)

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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