
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XXIV. A. 17/09/2017  

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 la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el 
Senyor, siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del 
Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
La paraula de Déu que escoltem a les nostres celebracions hi 

ha vegades que toca punts ben sensibles que ens fan reflexionar 
sobre com actuem en la nostra vida de cada dia. Avui és una 
d'aquestes ocasions, perquè Jesús ens parlarà d'una actitud que 
ens costa molt de tenir: el perdó als altres. Preparem, doncs, el 
nostre cor perquè l'ensenyament de Jesús ens renovi i ens 
transformi. 

ACTE PENITENCIAL 
Avui que Jesús a l'evangeli ens convidarà a saber perdonar, 

comencem la nostra celebració demanant a Déu que ens perdoni 
a nosaltres i ens ompli de la seva gràcia. (Silenci) 

– Vós, que no heu vingut a condemnar, sinó a perdonar: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que us alegreu quan es converteix un pecador: 
CRIST, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que us feu estimar molt perquè perdoneu molt:   
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).  
Mireu-nos, Senyor i creador de totes les coses, feu que us 

servim de tot cor i que experimentem la vostra acció salvadora. 
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 (Sir 27,30-28,7) 
MONICIÓ: La primera lectura ens prepara ja per el que 

després sentirem a l’evangeli. Un savi d’Israel ens parla de la 
necessitat de saber perdonar.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 228 - EL SENYOR ÉS COMPASSIU…) 

SEGONA LECTURA (Rm 14,7-9) 
MONICIÓ: Les paraules de sant Pau ens recorden ara una 

veritat que coneixem prou i que hem de tenir present sempre: que 
el Senyor és el fonament de les nostres vides.  

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 18,21-35) 
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  
En comunió amb Jesús, preguem el Pare per l'Església i 

pel món sencer. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE. 
1.Per l'Església. Que doni sempre un bon testimoni de fe i 

d'esperança enmig del món. PREGUEM:  
2.Pels pares i mares de família. Que realitzin amb tot l'amor la 

seva tasca educadora envers els seus fills. PREGUEM:  
3.Pels nois i noies que han començat el curs escolar. Que 

aquest temps d'aprenentatge els faci créixer sans en el cos i 
en l'esperit. PREGUEM:  

4.Per tots aquells que tenen cura de persones malaltes o 
dependents. Que se sentin continuadors de l'obra de Déu que 
sempre dóna vida. PREGUEM:  

5.Pels malalts greus que veuen la mort a prop. Que visquin el 
seu dolor amb pau i amb confiança en la vida eterna de Déu. 
PREGUEM:  

6.… 
7.Per tots nosaltres. Que, com Jesús ens ha ensenyat, 

sapiguem perdonar els qui ens han ofès o ens han fet mal. 
PREGUEM: 
Escolteu, Pare de l'amor, les nostres pregàries, i doneu-

nos el 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 100 - MARXEM EN PAU (Estrofes 2 ó 3)…) 

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

¿Qui no té alguna persona amb qui prefereix no trobar-se 
perquè la seva presència li desperta sentiments de ràbia o 
desconfiança? Tant se val que hi hagi motius justificats o no, tu 
ens has dit que no jutgem i no serem judicats. 

Tu ens manes que perdonem tantes vegades com calgui, 
perquè això mateix és el que has fet i continues fent sempre que 
cal. 

«Qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra». Tots es 
van retirar, i tu vas oferir una nova vida a aquella adúltera. 

El «Pare, perdona’ls» que vas pronunciar des de la creu 
ressona en les nostres oïdes cada cop que sentim «jo t’absol dels 
teus pecats». 

Si et portes així amb nosaltres, ¿com no haurem de perdonar 
qualsevol ofensa que puguem rebre?. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

En resar ara el Parenostre, demanem al Pare que sempre 
sapiguem perdonar tal com ell ens perdona. Diguem tots junts: 
(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).  
Senyor, que la força del sagrament penetri tot el nostre ésser, 

talment que no ens domini el nostre propi instint, sinó la gràcia 
salvadora.  

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).  

Que siguem a tot arreu bons testimonis de l'amor i el perdó de 
Déu. Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 

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