
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any V. A. 05/02/2017 

CANT D’ENTRADA 
(111 - VIVA LLUM D’ALBA…)  

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… 

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 
Avui, la paraula de Jesús a l'evangeli ens ha d'omplir 

alhora de goig i d'exigència. Perquè Jesús, avui, ens dirà 
que nosaltres, els seus deixebles, som la sal de la terra i la 
llum del món. Això vol dir que ell es fia de nosaltres per 
continuar la seva obra en el món, i alhora vol dir que hem 
de saber respondre a aquesta confiança que ell posa en 
nosaltres. 

Per això valdrà la pena que avui refermem d'una manera 
especial les nostres ganes de ser testimonis de Jesucrist 
tant amb la nostra manera de viure com amb la nostra 
paraula.  

ACTE PENITENCIAL 
Preparem-nos a participar de l'Eucaristia, fent un 

moment de silenci, posant-nos de tot cor davant Déu i 
demanant perdó pels nostres pecats. (Silenci) 

– Vós, que anuncieu la Bona Nova als pobres:  
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que sou la llum del món: 
CRIST, TINGUEU PIETAT.  

– Vós, que ens feu testimonis del vostre Evangeli: 
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, vetlleu bondadosament per la vostra família: 

protegiu-la i defenseu-la, ja que només confia en la vostra 
gràcia. 

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 (Is 58,7-10) 
Escoltem en aquesta primera lectura la crida del profeta: 

la fe ha de comportar una determinada manera de 
relacionar-nos amb els altres, un compromís de solidaritat, 
de generositat. Això és el que Déu vol, i aquell que ho 

compleix experimenta que la seva vida ha quedat plena de 
la seva llum. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 203 -VIVINT, SENYOR, SEGONS LA…) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (1 Co 2, 1-5) 
Sant Pau, en aquesta lectura, explica com la seva 

predicació no s'ha basat mai en les paraules sàvies i 
eloqüents, sinó en el seu testimoni de Jesús, feble i humil, 
però ple de la força de Déu. 

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 5,13-16) 
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  
Presentem-li ara al Pare les nostres pregàries. 

Responguem a cada intenció tot dient: ESCOLTEU-
NOS, PARE. 
1.Preguem per l'Església, per tots aquells que, arreu del 

món, creiem en Jesucrist, l'estimem, i volem seguir-lo. 
PREGUEM:  

2.Preguem per les persones adultes del nostre bisbat que 
es preparen per rebre el baptisme. PREGUEM:  

3.Preguem pels governants i els dirigents econòmics, que 
tenen a les seves mans fer que les riqueses del nostre 
món arribin a tothom i ningú no estigui mancat del que 
necessita per viure. PREGUEM:  

4.Preguem pels malalts, per tots els qui experimenten en 
el seu cos el dolor i la feblesa. PREGUEM: 

5.… 
6.I preguem per nosaltres, per la nostra comunitat 

cristiana, i i per les comunitats cristianes d'arreu del 
món. PREGUEM:  
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i feu que cada 

dia us estimem més a vós i estimem de tot cor els 
nostres germans. Per Crist, Senyor nostre.(Amén) 

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

un cant: proposo el 83 - HE NASCUT EN UN POBLE…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Senyor, quan em dieu que he de ser «sal de la terra i 
llum del món», m'esteu convidant a col·laborar en la 
construcció d'un món més humà. 

«Ser sal» que doni gust d'humanitat a totes les realitats 
de la vida quotidiana.«Ser llum» que il·lumini el camí i la 
vida i faci fora les tenebres del dubte, de la confusió, de la 
ignorància. 

Quan miro la història de la humanitat, m'adono que les 
persones que han estat llum i han marcat camins de vida i 
de pau, són persones molt humanes i molt implicades en la 
reflexió i en l’acció, però, també, molt obertes a l'Esperit. 

Vós heu estat «la Llum» per al món i, seguint les vostres 
petjades i propostes, ara els vostres deixebles som avui els 
constructors d'un món més humà, que sigui d'acord amb el 
Projecte del Pare. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels 
Àngels i els Sants tot cantant:  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Tal com Jesús ens ha ensenyat, ara, com a comunitat de 
fills i filles de Déu, 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 362 - CAL QUE TOTS…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, que heu volgut que participéssim d’un sol pa i 

d'un sol calze; feu que visquem de tal manera que, formant 
tots plegats l'únic cos de Crist, contribuïm a la salvació del 
món. 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).  
Disposats a ser sal de la terra i llum del món, tal com ens 

ha dit Jesús: anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final 100 - MARXEM EN PAU…)

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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