
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XX. A. 20/08/2017  

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

SALUTACIÓ 
Tornem a ser aquí, i un cop més 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-lo, doncs, enmig nostre, comencem aquesta 
celebració, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT 
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que el Déu de l'esperança que, per l'acció de l'Esperit Sant, ens 
omple d'alegria i de pau, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb 
l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Reunits per celebrar el dia del Senyor ressuscitat, el diumenge, 

ens disposem a escoltar de tot cor la paraula que Déu ens dirigirà 
avui, i a participar del sagrament del Cos i la Sang de Jesús, per 
tal que ens doni vida, ens refermi la fe i puguem donar-ne un bon 
testimoni. 

ACTE PENITENCIAL 
Preparem-nos ara per aquesta celebració dominical tot 

reconeixent els nostres pecats, i demanem perdó a Déu, just i 
misericordiós. (Silenci) 

– Vós, que heu vingut a buscar els qui s'havien perdut:   
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que heu vingut a donar la vida en rescat per tots 
els homes: CRIST, TINGUEU PIETAT.  

– Vós, que aplegueu els fills de Déu dispersos:   
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, vós heu preparat béns invisibles per als qui us 

estimen; infoneu el vostre amor en els nostres cors, perquè, 
estimant-vos en tot i per damunt de tot, aconseguim allò que ens 
prometeu, que és més que tot el que puguem desitjar. 

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 (Is 56,1,6-7) 
MONICIÓ: En la lectura que escoltarem ara, el profeta Isaïes 

ens invita a complir els manaments que Déu ens ha donat, per 
tal que puguem estar amb el Senyor a la seva muntanya 
sagrada.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 225 - QUE DÉU S’APIADI DE NOSALTRES…) 

SEGONA LECTURA (Rm 11,13-15.29-32) 
MONICIÓ: Aquest fragment de la carta als Romans que ara 

escoltarem, ens anuncia que la Bona Nova de l'Evangeli és oberta 
no només als jueus, sinó a tota la humanitat, fruit de Déu, que és 
compassiu.  

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 15,21-28) 
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 del cel, per les 

necessitats de l'Església i del món sencer. Podem 
respondre: ESCOLTEU-NOS, PARE. 
1.Per tota l'Església. Perquè reflecteixi clarament la bondat i 

l'amor de Déu, que vol salvar tota la humanitat. PREGUEM:  
2.Per totes aquelles persones que pateixen persecució per ser 

cristians. Perquè l'Esperit Sant els sostingui en aquesta prova. 
PREGUEM:  

3.Pels qui viuen sota el pes feixuc de la malaltia, la soledat, la 
marginació. Perquè puguin trobar l'ajut que necessiten. 
PREGUEM:  

4.Pels qui exerceixen càrrecs de responsabilitat en la societat. 
Perquè treballin sempre pels interessos de tothom. 
PREGUEM:  

5.… 
6.Per tots els qui ens hem reunit avui en aquesta església per 

celebrar l'Eucaristia. Perquè siguem més bons testimonis de 
Jesús, mort i ressuscitat. PREGUEM 
Escolteu, Pare, aquestes pregàries que us hem presentat, i 

no deixeu mai d'omplir-nos de la vostra gràcia. Per Crist, 
Senyor nostre.(Amén) 

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

cant: proposo el 74 - UNIT LES MANS, GERMANS…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu 
una pregària: 

¿Què seria de nosaltres, Senyor, si haguessis quedat confinat 
a Palestina? ¿Què seria dels de l’altra punta del mar Mediterrani, 
o de món, si t’haguessis limitat a atendre  les ovelles perdudes 
del poble d’Israel? 

No seríem deixebles teus, amics; et seríem estranys, com 
forasters, tindríem la condició de pagans, d’estrangers... de gent 
que no coneix l’únic Déu, el de la Història sagrada, o el Pare de 
què parles amb tanta franquesa. 

Però tu t’acostes a tothom, traspasses fronteres; i et deixes 
abordar, compassiu, per qualsevol, fins i tot –en aquell temps- per 
les dones,  per una dona cananea, de Fenícia... que amb la seva 
gran fe et travessa el cor; implora humil, et confessa repetidament 
Senyor, i així obté, de Tu, que es faci com ella volia. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Amb confiança, amb goig i amb pau, tal com Jesús ens ha 
ensenyat, 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) 

(Som al punt d’expressar-nos l’amor mutu que ens tenim.) 
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).  
Aquest sagrament, Senyor, ens ha fet participar de Crist, el 

vostre Fill; feu que esdevinguem semblants a ell a la terra i que 
meresquem de compartir amb ell la vida del cel.  

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).  

Glorifiqueu el Senyor amb la vostra vida: 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.

Caldria recordar que dimarts celebrem l'Assumpció de la Mare de 
Déu, i convidar tothom a participar.
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