
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XIII. A. 02/07/2017  

CANT D’ENTRADA 
( 78 - QUAN DESVETLLAREM ELS CORS…)  

SALUTACIÓ 
Novament, recordem aquelles paraules de nostre Senyor Jesucrist: 

“Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig d’ells”. 
Amb total convenciment que és el propi Jesús el que avui ens 

reuneix, i sabent que és present enmig nostre, comencem aquesta 
Celebració de la Paraula, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE 
L’ESPERIT SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do 
de l'Esperit Sant siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit 
del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Avui, en començar la nostra celebració, voldria convidar-vos a 

prestar atenció a la segona lectura que llegirem, i que sovint ens 
passa desapercebuda. Sant Pau, en aquesta segona lectura,ens 
parlarà del baptisme. l ens dirà que pel baptisme vam ser 
sepultats amb Jesús en la mort, per néixer a una nova vida. No 
hauríem d'oblidar-ho mai, això. Si som batejats, hem de viure 
com a batejats. És a dir, molt units a Jesús, i intentant actuar tal 
com ell actuava. 

ACTE PENITENCIAL 
Disposem-nos a començar la nostra celebració posant-nos 

davant Déu i reconeixent que sovint no som fidels al compromís 
del nostre baptisme. 

– Vós, llum que ens il·lumina en la foscor: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, font d'aigua viva:  
CRIST, TINGUEU PIETAT.   

– Vós, resurrecció i vida per sempre: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

Que Déu misericordiós s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna… 

GLÒRIA 
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, vós ens heu convertit en fills de la llum per la gràcia de 

l'adopció; no permeteu que ens envoltin les tenebres de l’error, 
ans manteniu-nos sempre en l'esplendor de la veritat. 

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 (2Re 4,8-11.14-16a) 
MONICIÓ: Escoltarem en aquesta primera lectura una 

història en què una dona acull un enviat de Déu. l sentirem 
també com Déu premia aquesta bona actitud.. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 223 - SENYOR CANTARÉ TOTA LA VIDA,…) 

SEGONA LECTURA (Rm 6,3-4.8-11) 
MONICIÓ: Sant Pau ens parla ara del que és el baptisme i del 

que ha de significar per a nosaltres.   
AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 10,37-42) 
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  
Presentem ara les nostres pregàries per l'Església, pel món 

sencer i per nosaltres mateixos. Preguem tot dient: 
ESCOLTEU-NOS, PARE.   
1.Pel papa Francesc, successor de l'apòstol Pere. Que sigui un 

bon guia de la comunitat dels seguidors de Jesús i ens ajudi a 
tots a viure amb molt de goig el camí de l'Evangeli. PREGUEM:  

2.Pels nostres països d'Europa. Que no oblidin mai els valors 
cristians de la pau, la concòrdia, la fraternitat, l'atenció als 
pobres i als febles, l'acollida als qui busquen una vida més 
digna. PREGUEM:  

3.Pels conductors, tant de vehicles privats com de transports 
públics. Que actuïn sempre amb seny i responsabilitat. 
PREGUEM:  

4.Pels qui pateixen per la malaltia o la vellesa. Que puguin viure 
amb pau la seva feblesa, i no els manqui la fortalesa de Déu ni 
la companyia dels germans. PREGUEM: 

5.… 
6.Per tots nosaltres. Que sapiguem portar a tothom l'alegria de 

ser cristians. PREGUEM: 
Escolteu, Pare de l'amor, les pregàries que com a comunitat 

cristiana us hem presentat, i també totes les que cadascú de 
nosaltres porta en el seu cor. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 58 - TÚ ETS EL NOSTRE DÉU…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara, abans de resar el Parenostre i de rebre la Comunió, 
adrecem al Senyor una pregària d’acció de gràcies:  

No puc acollir-te en combregar si no acullo les teves paraules 
en l’evangeli, si no t’acullo en els germans que em poses al costat, 
també en aquell més difícil de suportar, també en aquell que em fa 
trastocar els meus plans, tan meus... 

No puc dir que escolto la teva veu si en les petites i en les grans 
decisions no escolto la veu dels germans com si fos la teva, sense 
jutjar, acollint en el cor el ressò de la teva paraula que ells em fan 
arribar. 

Perdó, Senyor, perquè aquesta societat que a vegades es diu 
cristiana l’hem feta entre tots tancada i prepotent, sorda a la teva 
veu que crida en tants pobres i petits que arriben a les nostres 
fronteres i només hi troben obstacles. 

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 

Tal com Jesús ens ha ensenyat, fidels a la seva paraula, ara, 
abans de combregar, 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…  
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 EL PA DEL CEL…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Que ens doni vida, Senyor, aquest sacrifici que us hem ofert i 

del qual hem participat, perquè, units a vós amb un amor constant, 
donem aquell fruit que perdura.  

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).  

Jesús ens envia com a testimonis del seu amor i de la seva 
bondat. Amb un gran desig de respondre a la seva crida, 
germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 59 - AMISTAT UNEIX-NOS)

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.
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