
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XXI. A. 27/08/2017  

CANT D’ENTRADA 
(58 - TU ETS EL NOSTRE DÉU,…)  

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 la pau i l'amor que acompanyen la fe, de part de Déu, el nostre 
Pare, i de Jesucrist, el Senyor, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i 
amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Ens hem aplegat per celebrar el memorial de Jesús, mort i 

ressuscitat. l avui, en l'Evangeli, escoltarem com Jesús pregunta 
qui és ell per als deixebles. Avui, doncs, som convidats també per 
ell a reconèixer-lo com a Senyor i Messies, que ha vingut a 
portar-nos la Bona Nova de la salvació. 

ACTE PENITENCIAL 
Iniciem la celebració d'aquest diumenge tot posant-nos en 

presència de Déu, i demanem perdó pels nostres pecats en uns 
moments de silenci. (Silenci) 

– Vós, que vau perdonar Pere quan plorava el seu 
pecat: SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que a la creu vau prometre el paradís al bon 
lladre: CRIST, TINGUEU PIETAT.  

– Vós, que acolliu tots els qui confien en la vostra 
misericòrdia: 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, que uniu els cors dels fidels en un mateix anhel, 

concediu als cristians de tots els pobles que estimin allò que 
maneu i desitgin allò que prometeu, perquè, enmig de les coses 
inestables d'aquest món, els nostres cors es mantinguin ferms allí 
on es troba l'alegria veritable. 

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 22,19-23) 
MONICIÓ: La profecia d'Isaïes que escoltarem a continuació 

ressonarà després a l'evangeli, quan Jesús confiarà a Pere les 
claus del regne del cel.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 411 - QUE EL VOSTRE AMOR…) 

SEGONA LECTURA (Rm 11,33-36) 
MONICIÓ: En aquest breu fragment que ara escoltarem, sant 

Pau ens diu que tot ve i passa pel Senyor, tot el que som, totes les 
coses. Un Déu que és inabastable.  

  

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 16,13-20) 
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  
Amb fe i confiança, presentem al Pare . les nostres 

pregàries. Responguem dient: ESCOLTEU-NOS, PARE. 
1.Perquè el papa Francesc, successor de l'apòstol Pere, sigui 

per a tots els creients un bon testimoni de Jesús, el Messies 
Fill de Déu. PREGUEM:  

2.Perquè els ministres de l'Església reprodueixin en les seves 
vides l'amor de Jesús per tota la humanitat. PREGUEM:  

3.Perquè tots els qui pateixen puguin trobar els ajuts necessaris, 
humans i espirituals. PREGUEM:  

4.Perquè els joves sàpiguen trobar el camí que Déu els ha cridat 
en les seves vides en el matrimoni, el presbiterat o la vida 
religiosa. PREGUEM:  

5.Perquè els governants fomentin sempre la pau, la justícia i la 
solidaritat. PREGUEM:  

6.… 
7.Perquè tots nosaltres aprofundim cada dia més en el camí del 

seguiment de Jesucrist. PREGUEM 
Escolteu, oh Pare del cel, les pregàries que us adreça la 

vostra Església suplicant i ompliu-nos del vostre Esperit 
Sant. Per Crist, Senyor nostre.(Amén) 

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

cant: proposo el 13 - JO CREC EN VÓS,…)) 
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: 

Jesús, Messies, Fill del Déu viu, la pregunta que vas fer a Pere  
i als altres deixebles teus ens la fas també a cada un de nosaltres 
i a tota la nostra comunitat, i demanes que ens decidim i 
impliquem en la resposta. 

Ajuda’ns, Senyor Jesús, a saber escoltar les teves preguntes, i 
a fer-nos preguntes quan llegim o escoltem la teva paraula; 
ajuda’ns a adonar-nos de les qüestions que, potser sense 
paraules, ens adreça el món d’avui. 

Ajuda’ns especialment a saber respondre des de la fe viscuda i 
el testimoni de vida; i que la nostra manera de viure sigui també 
un qüestionament per a aquells que ens envolten. 

Que sapiguem fer el camí de la vida en diàleg constant amb tu i 
amb els nostres germans i germanes, tal com tu vivies en diàleg 
continu amb el Pare, amb els deixebles, amb el poble i amb les 
persones que et buscaven. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Com a Església, com a seguidors de Jesucrist, 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).  
Concediu-nos, Senyor, que aquest remei, que ens ve de la 

vostra misericòrdia, ens ajudi a complaure-us en tot  
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 …)
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