
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any IV. A. 29/01/2017 

CANT D’ENTRADA 
(50 - LA BONDAT I L’AMOR DEL SENYOR…)  

SALUTACIÓ 
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 que és enmig nostre, comencem aquesta 
celebració, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE 
L’ESPERIT SANT... 

Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de 
Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots nosaltres… (resposta: i 
amb l’esperit de Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Com cada diumenge, ens reunim per celebrar tots junts 

el dia del Senyor. Celebrem que Jesucrist ha mort i ha 
ressuscitat i que ens vol omplir de la seva vida.  

ACTE PENITENCIAL 
Iniciem la Celebració tot reconeixent-nos pecadors. Fem-

ho en uns moments de silenci. (Silenci) 
– Vós, que sou ple de gràcia i de veritat:   

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vos,que us heu fet pobre per enriquir-nos a 

nosaltres: CRIST, TINGUEU PIETAT.  
– Vós, que heu vingut per fer de nosaltres el 

vostre poble sant: SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni 

els pecats i ens dugui a la vida eterna… 
GLÒRIA 

GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… (recitar el Glòria) 
COL·LECTA 

Preguem (pausa).  
Senyor, Déu nostre, feu que us estimem amb tot el cor i 

que també estimem tots els homes amb una caritat sincera.   
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 LA PRIMERA LECTURA (So 2,3.3,12-73) 
El profeta Sofonies ex-horta a buscar la bondat i la 

humilitat; en definitiva, a fer el bé. És el que se'ns 
concretarà en l'evangeli d'avui, quan Jesús ens proclamarà 
les Benaurances.   

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 308 - FELIÇOS ELS POBRES…) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (1 Co 1, 26-31) 
Sant Pau ens recomana que no ens gloriem d'allò que 

fem o som, sinó que només ens gloriem en Jesucrist,ja que 
sense ell, no podem fer res. 

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 5, 1-12a) 
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  
Preguem Déu, el nostre Pare, per Jesucrist, el seu Fill 

estimat, el nostre germà. Preguem i diguem: 
ESCOLTEU-NOS, PARE. 
1.Pel papa Francesc, pel nostre bisbe Francesc, i pels 

bisbes de tot el món. l també pels preveres, pels 
diaques, i per tots els qui tenen responsabilitats en 
l'Església. PREGUEM:  

2.Pels religiosos i religioses, i pel seu testimoni de fe, 
esperança i amor. PREGUEM:  

3.Pels catequistes, pels responsables dels moviments, 
pels qui ajuden els altres en el creixement de la fe, pels 
qui treballen en la difusió de l'Evangeli. PREGUEM:  

4.Per les persones grans de la nostra parròquia, que són 
enmig nostre llum i estímul de fidelitat. PREGUEM:  

5.Pels qui es dediquen a l’ajuda dels germans necessitats, 
pels qui lluiten per la justícia i per la pau, pels qui 
ofereixen el seu servei en els països més pobres. 
PREGUEM:  

6.Pels qui  no tenen el necessari per viure. PREGUEM:
7.… 
8.Per nosaltres que ens hem reunit avui per aquesta 

Celebració, i per tota la gent que estimem. PREGUEM:  
Escolteu, Pare, les nostres pregàries i ompliu-nos del 

vostre Esperit Sant. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 
OFERTORI 

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer 
un cant: proposo el 37 - BENAURATS SERAN…) 

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER 
L’EUCARISTIA 

Abans de combregar, adrecem al Pare una pregària: 
És ben cert, Senyor, que hem estat creats perquè fóssim 

feliços. Que qualsevol persona, per dissortada que sigui, 
estima la vida i busca la seva felicitat. Hi tenim dret, és la 
nostra raó de ser. La busquem espontàniament i amb tot el 
cor. 

Tu saps això, i en fas el teu programa, la primera 
predicació, deixant les coses clares. Però també saps que 
el camí de la felicitat que nosaltres ens imaginem, va 
moltes vegades en una altra direcció i, per desgràcia, cap a 
una felicitat infeliç. 

Ensenya’ns la felicitat benaurada del Regne. Que ser 
pobres sense ambició, esperant-ho tot de Déu, amb 
confiança infinita, és la millor de les riqueses. I, a partir 
d’aquí, tot el que segueix, fins i tot enmig de persecucions: 
consol, humilitat, il·lusió, amor i pau.. 

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 Jesucrist, i seguint el seu ensenyament, 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 
pel segles dels segles… (Amén) 

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 351 - EN TU TROBEM LA VIDA…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Enfortits amb el sagrament de la nostra redempció, us 

preguem, Senyor, que aquest aliment de la salvació eterna 
faci progressar constantment l'Església en la fe veritable.  

Per Crist, Senyor nostre. (resposta) 
COMIAT I ADORACIÓ FINAL 

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

En el nom del Senyor: anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final 66 - AMB LA FORÇA DEL SENYOR…)

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.
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