
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XXV. A. 24/09/2017  

CANT D’ENTRADA 
(89 - POBLE DE 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 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 
A l'evangeli veiem sovint que Jesús parlava agafant com a 

exemples les coses que tant ell com els que l'escoltaven tenien 
més a prop i veien més sovint. La terra de Palestina era, en 
aquella època, terra de vinyes. I Jesús en parla. Avui, i els dos 
diumenges propers, la vinya serà protagonista de l'evangeli. I 
servirà per explicar-nos com actua Déu i com hem d’actuar. 

Avui, la història que sentirem sobre la vinya és d'aquelles que 
sorprenen. Però val la pena que hi prestem atenció, perquè és un 
missatge molt important per conèixer més qui és Déu. 

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, posem-nos davant Déu i demanem perdó pels 

nostres pecats. (Silenci) 
– Vós, que sou compassiu i benigne.  

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que sou bo per a tothom.  

CRIST, TINGUEU PIETAT.  
– Vós, que sou a prop dels qui us invoquen.  

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 volgut que tota la llei consistís en l'amor a vós 

i al proïsme; feu que, per l'observança del vostre manament, 
meresquem d'arribar a la vida eterna. 

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 55,6-9) 
MONICIÓ: Escoltem aquest missatge del profeta, que ens 

prepara per escoltar l'Evangeli. El nostre Déu és un Déu 
generós i misericordiós.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 232 -  EL SENYOR ÉS A PROP DELS…) 

SEGONA LECTURA (Fl 1,20c-24,27a) 
MONICIÓ: Pau, que està empresonat per causa de l'evangeli, 

escriu als cristians de la comunitat de Filips, i els parla dels seus 
desigs de cara al futur.  

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 20,1-16a) 
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  
AI nostre Déu, que és generós i estima tothom, adrecem-li 

les nostres pregàries tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE. 
1.Per l'Església: que sigui una llar de misericòrdia oberta a 

tothom. PREGUEM:  
2.Pels creients de les diferents religions: que aprenguem cada 

dia més a respectar-nos i estimar-nos. PREGUEM:  
3.Avui que és la festa de la Mare de Déu de la Mercè, preguem 

per tots els qui treballen per l'alliberament de les opressions i 
les esclavituds del nostre temps. Que els seus esforços donin 
bon fruit. PREGUEM:  

4.Pels refugiats i els immigrants que busquen una vida millor 
travessant el nostre mar Mediterrani. Que trobin mans 
amigues que els ajudin a arribar a bon port. PREGUEM:  

5.Pels que treballen en els serveis socials i l'atenció als pobres, 
tant en institucions civils com en institucions d'Església. Que 
Déu els doni la fortalesa i l'amor que necessiten per dur a 
terme la seva tasca.  PREGUEM:  

6.… 
7.Per nosaltres. Que Déu ens doni salut i bon humor, i ens 

beneeixi amb la seva bondat. PREGUEM 
Escolteu, Pare ple de bondat, les pregàries del vostre 

poble, i infoneu-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 54 - CANTAREM AL SENYOR…) 
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: 

Gràcies, Pare, perquè la teva paraula sempre ens mostra un 
horitzó més enllà de les nostres petites accions de cada dia, i ens 
mou a caminar i a créixer constantment. 

Ajuda’ns, Pare, a saber-nos alegrar amb el bé que fan les altres 
persones, a saber col·laborar i confiar en els altres, tal com Tu 

confies en cada ésser humà i el convides a ser constructor del 
Regne. 

Que en aquest món on els últims cada vegada estan més 
marginats aprenguem a construir comunitats fraternes, a actuat 
amb una generositat i gratuïtat semblants a la teva, perquè no 
vols que ens dividim entre primers i darrers sinó que tothom pugui 
viure amb la dignitat de ser membre de la teva família. 

Que no caiguem en la temptació de reclamar tot el que s’hauria 
de fer o millorar i ens quedem de braços plegats, sinó que 
aprenguem a col·laborar en tot el que dignifica les persones i 
sapiguem convidar a fer el mateix tal com el teu Fill Jesús 
convidava tothom a treballar en la teva vinya. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Seguint l’ensenyament de Jesucrist, i fidels a la seva paraula, 
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 361 - HEM MENJAT EL PA DEL CEL…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Ens heu alimentat, Senyor, amb els vostres sagraments; 

ajudeu-nos perquè els fruits de redempció que aquí hem rebut es 
manifestin també en la nostra vida. 

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 sapiguem ser sempre generosos tal com Déu ho és. 
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 74 - UNINT LES MANS, GERMANS…)
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