CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’any VI. A. 12/02/2017
CANT D’ENTRADA

(58 - TU ETS EL NOSTRE DÉU…)

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 el Senyor de la vida sigui amb tots nosaltres…
(resposta: i amb l’esperit de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

PRIMERA LECTURA (Sir 15,15-20)
SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 224 -FELIÇOS ELS FIDELS…)

SEGONA LECTURA (1 Co 2, 6-10)
AL·LELUIA
EVANGELI (Mt 5, 17-37)
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)

Tots tenim fixades en el nostre cervell les imatges dures
PROFESSIÓ DE FE
de tantes persones que arrisquen la vida per arribar als
CREC EN UN DÉU …
nostres països, fugint de la misèria i de la fam que pateixen
en els llocs on viuen. Avui, en aquest diumenge de la
PREGÀRIA DELS FIDELS
Campanya contra la Fam en el Món, se'ns convida a
Preguem avui tenint especialment pre- sents tots els
escoltar la Paraula i a participar de la taula del Senyor
homes i dones que viuen en la pobresa i la fam, i
tenint especialment present aquesta necessitat urgent per
també, amb motiu de la festa de la Mare de Déu de
a tota la humanitat: que tothom, a tots els països, tingui el
Lourdes, preguem pels malalts. Responguem a cada
necessari per viure.
pregària tot dient: ESCOLTEU·NOS, PARE,
Units en la fe en Jesús, que va venir a portar la Bona
1.Per tots aquells que, a qualsevol lloc del món, pateixen i
Nova als pobres, comencem la nostra trobada dominical.
moren a causa de la pobresa i la fam. PREGUEM:

Les lleis dels homes assenyalen uns mínims per a no
destruir la persona i la societat; vós em proposeu el màxim
perquè arribi a la vida plena i a la felicitat total.
El qui estima, desitja el millor per a la persona estimada.
Gràcies, pel vostre amor i per la vostra exigència. Només
vós teniu paraules de vida eterna.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels
Àngels i els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Fidels a l'ensenyament de Jesucrist, i units com a
comunitat de creients, 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)

2.Pels qui intenten arribar al nostre país o als altres països COMUNIÓ
d'Europa fugint de la misèria. PREGUEM:
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del
En silenci, posem-nos davant Déu. (Silenci)
mon, feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula.
3.Per les entitats i persones que dediquen el seu temps i
– Vós, defensor dels pobres:
(resposta)
els seus esforços a lluitar contra la pobresa i la fam.
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
PREGUEM:
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL
– Vós, salut dels malats:
COS DE CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
4.Pels
malalts,
per
tots
els
qui
experimenten
en
el
seu
cos
CRIST, TINGUEU PIETAT.
el dolor i la feblesa. PREGUEM:
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a
– Vós, vida i amor per sempre:
cada persona que combregui)
5.Pels qui tenen cura dels malalts, a casa o en els centres
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
hospitalaris. PREGUEM:
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni
6.…
(Proposo el 372 - DEL CRIST TOTS SOM GERMANS…)
els pecats i ens dugui a la vida eterna…
7.Per nosaltres, i per tots els cristians que, arreu del món, PREGARIA FINAL
GLÒRIA
ens hem reunit per celebrar el diumenge. PREGUEM:
Preguem (pausa).
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… (recitar el Glòria)
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i ompliu-nos
Senyor, que heu volgut que tastéssim les delícies del
del vostre amor. Per Crist, Senyor nostre.(Amén)
COL·LECTA
vostre Regne: conserveu-nos sempre el desig d'aquest
Preguem (pausa).
aliment que ens dóna la vida veritable. Per Crist, Senyor
OFERTORI
Oh Déu, vós prometeu d'habitar en els nets i humils de
nostre. (resposta)
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer
cor: feu que, per la vostra gràcia, siguem dignes de la
un cant: proposo el 65 - TOTS ELS HOMES…)
COMIAT I ADORACIÓ FINAL
vostra estada entre nosaltres.
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós
ESPERIT SANT (fent la senyal de la creu sobre si mateix).
viu i regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Que aquesta Celebració hagi estat per a tots nosaltres
dels segles…… (resposta)
Ara que tenim al nostre Rei damunt l’altar, adrecem a
una crida a viure sempre segons l'Evangeli de Jesús.
Déu una pregària:
MONICIÓ ABANS DE LES LECTURES
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
Senyor, vós coneixeu les possibilitats, gairebé infinites,
Les dues lectures que ara escoltarem abans de
(Cant Final 59 - AMISTAT, UNEIX-NOS!…)
l'evangeli, i el salm que resarem, són una invitació a buscar dels homes. Sabeu que tenim en nosaltres la vida i la força
de
l'Esperit.
sempre la saviesa de Déu. A l'evangeli, Jesús ens ajudarà
a entendre quina és aquesta saviesa
Perquè m'estimeu, em demaneu que m’esforci per a ser
bo del tot com ho és el Pare del cel.
.
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