
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XIV. A. 09/07/2017  

CANT D’ENTRADA 
( 112a - EL SEU CAMÍ…)  

SALUTACIÓ 
Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí 

sóc jo enmig d’ells.» 
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, la 

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, ell que és la nostra pau, sigui amb tots 
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats», ens dirà 

avui Jesús a l’evangeli. l nosaltres, com cada diumenge, venim 
aquí, a estar amb ell una bona estona, escoltant-lo i compartint 
l'aliment de vida eterna que ens dóna. Comencem, doncs, amb 
esperit d'acció de gràcies, aquesta celebració. 

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, posem-nos davant Déu i presentem-li les nostres 

febleses, les nostres preocupacions, els nostres dolors. 
– Vós, que sou compassiu i benigne: 

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que sosteniu els qui estan a punt de caure:  

CRIST, TINGUEU PIETAT.   
– Vós, que sou benèvol i humil de cor: 

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… 
COL·LECTA 

Preguem (pausa).  
Oh Déu, per l'abaixament del vostre Fill heu aixecat el món, 

caigut en el mal. Concediu als vostres fidels I'alegria santa i, ja 
que ens heu alliberat de I'esclavatge del pecat, doneu-nos la 
felicitat que mai no s'acaba. 

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 (Za9,9-10.13,1) 
MONICIÓ: Avui, la primera lectura que sentirem ens 

recordarà el diumenge de Rams. El profeta ens anunciarà 
l'arribada d'un rei de pau, humil, bo i salvador. És Jesús, el 
Senyor a qui nosaltres volem seguir. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 209 - BENEIREM EL SENYOR…) 

SEGONA LECTURA (Rm 8,9.11-13) 
MONICIÓ: Sant Pau avui ens parla dels criteris que han de 

guiar la nostra vida. Escoltem-lo amb atenció.   
AL·LELUIA 

EVANGELI (Mt11,25-30) 
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 les nostres pregàries al Pare, per tota l'Església, 

per tota la humanitat, i per nosaltres mateixos. Preguem tot 
dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.   
1.Per l'Església, cridada a portar la pau i la bondat de Déu a tots 

els homes i dones. PREGUEM:  
2.Per les vocacions al presbiterat, al diaconat, a la vida religiosa i 

a la vida monàstica. PREGUEM:  
3.Pels qui estan de vacances, i per tots aquells que voldrien fer 

vacances i no poden. PREGUEM:  
4.Pels malalts. PREGUEM:  
5.Pels qui passen moments difícils en la seva vida. PREGUEM: 
6.… 
7.Per nosaltres, i pels nostres familiars i amics. PREGUEM: 

Escolteu, Pare, les nostres pregàries.Jesús, el vostre Fill, 
ens ha fet conèixer el vostre gran amor. Vesseu aquest amor 
damunt nostre, damunt l'Església, damunt el món sencer.  Per 
Crist, Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 372 - DEL CRIST TOTS SOM …) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes 
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària 
d’acció de gràcies:  

El teu cor, Jesús, desborda de bondat; del teu cor ens arriben, 
incessants,  com del mar d’una font infinita, les plàcides ones de 
la teva pau. Onades d’amor, magnificent i reial, o el batec 
divinament humil d’un Cor salvífic. 

Som prou pobres, nosaltres,  per a comprendre la teva 
invitació. -«Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats.» 
Sortiu d’on us trobeu, gireu-vos de la part de Déu. Escolteu atents 
la seva crida i veniu, que és per a tots els qui ho desitgin el do 
que faig d’un bell i lliure viure. 

Volem ser deixebles teus; i, espolsant-nos de sobre feixos 
pesants, reposar en la saviesa del teu ensenyament, descansar 
en el teu cor suau, que sacia.  

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 
Jesús ens ha fet conèixer Déu, el nostre Pare, i ens ha 

ensenyat a pregar-li. Ara, doncs, 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 pels segles dels segles. (Amén) 

(Novament, farem aquell gest simbòlic de cada diumenge, on 
ens demostrem l’amor que ens tenim els uns als altres). 

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 351 - EN TU TROBEM LA VIDA…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Alimentats amb aquests dons tan excel·lents, us preguem, 

Senyor, que sapiguem aprofitar dignament la seva acció salvadora 
i no deixem mai de donar-vos-en gràcies.  

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).  

Acompanyats de Jesús, que sempre està amb nosaltres, 
disposem-nos a ser bons testimonis del que hem celebrat a 
l'Eucaristia. Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 59-AMISTAT, UNEIX-NOS!…)
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