CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’any XXVII. A. 08/10/2017
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

SEGONA LECTURA (Fl 4,6-9)

(40 - POBLE DE BATEJATS)

Un cop més, fem nostres aquelles paraules de nostre Senyor
Jesucrist: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo
enmig d’ells”.
Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens
reuneix aquí, i sentint-lo present enmig nostre, comencem
aquesta Celebració de la Paraula, 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

Avui, a l'evangeli, Jesús torna a parlar-nos d'una vinya, com ha
fet aquests dos diumenges passats. Era un dels cultius més
estesos al seu país, i per això a ell li serveix per treure'n exemples i ensenyaments. El d'avui, però, serà un ensenyament dur i
fins i tot dolorós, perquè ens parlarà de l'amor de Déu envers el
seu poble i de la resposta desagraïda que el poble li ha mostrat.
Caldrà que hi estiguem atents, perquè són paraules que també
se'ns poden aplicar a nosaltres.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, davant Déu, demanem perdó pels nostres pecats.
(Silenci)
– Vós, que vetlleu per nosaltres.
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que ens doneu força i confiança.
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que ens ompliu del vostre amor.
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).

Déu omnipotent i etern, la vostra pietat és tan gran que sobrepassa els mèrits i els desigs dels qui us supliquen; per la vostra
misericòrdia, perdoneu-nos les culpes que tem la nostra consciència i concediu-nos allò que la pregària no gosaria demanar.
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 5,1-7)

MONICIÓ: Avui, a la primera lectura, sentirem un text d'una
gran bellesa i alhora ple de dolor i de decepció. És Déu que
parla de la relació amb el seu poble, tal com farà també Jesús
a l'evangeli.

(Cant del Salm: 255 - DÉU DE L’UNIVERS,…)

MONICIÓ: Sant Pau ens dóna ara uns quants criteris per a la
nostra vida de cada dia, que farem bé d'escoltar.

AL·LELUIA
EVANGELI (Mt 21,33-43)
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

Som la teva esperança de fruit, de raïms i de bon vi, de verema
i de festa. Acaparem les teves preferències, et desvius per
nosaltres, te n’ocupes, ens cultives i protegeixes, fent els teus
càlculs, il·lusionat. No escatimes treball ni jornalers.
I vet aquí, però... vet aquí que aquells en qui més confiaves
t’han fallat, els responsables de la vinya del Senyor.
Sembla que tu els quedes lluny, que tot ho deixes massa a les
seves mans i poden fer el que volen. Apropiar-se’n.
Una vinya, Pare, que ha costat sang fins i tot -el rebuig violent i
la sang del teu Fill- no permetràs, ho sabem, que deixi de donar
fruit abundant, rendiment del més profitós.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Fidels a l'ensenyament de Jesucrist, i seguint el seu diví
Presentem-li al Pare les nostres pregàries, i responguem
mestratge, gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)
tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
1.Per l'Església, i per tots els qui la formem. Que creixem cada
PAU
dia més en l'amor a Déu i en l'amor als nostres germans i
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la
germanes. PREGUEM:
pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe
2.Pel papa Francesc, pel nostre bisbe _____, i per tots els
de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vós vau
bisbes. Que l'Esperit Sant els il·lumini en la seva tasca, perquè
demanar. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén)
sàpiguen conduir l'Església segons la voluntat amorosa de
(Som al punt d’expressar-nos l’amor mutu que ens tenim.)
Déu. PREGUEM:
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
3.Per les nostres famílies. Que Déu ens beneeixi amb el seu
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)
amor, ens ajudi a estimar-nos cada dia més, ens doni fortalesa
COMUNIÓ
davant les dificultats, i obri el nostre cor cap a tots els qui
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
pateixen. PREGUEM:
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
4.Per totes les famílies, i especialment per les que pateixen per
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
problemes econòmics, per les malalties, per tensions i
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
desavinences, o per qualsevol altra causa. Que tinguin la
fortalesa i l'ajut que necessiten per fer front a la seva situació.
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
PREGUEM
persona que combregui)
5.…
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
6.Per nosaltres. Que siguem sempre portadors de l'amor i la pau
(Proposo el 362 - CAL QUE TOTS,…)
de Jesucrist. PREGUEM
PREGARIA FINAL
Escolteu, Pare, el que us hem demanat amb fe, i vesseu
Preguem (pausa).
sobre el món sencer el vostre Esperit Sant. Per Crist, Senyor
Déu totpoderós, que el pa que hem pres ens alimentin i ens
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
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu
una pregària:
Som la teva propietat, Senyor, la teva vinya, finca estimada que
aprecies amb amor particular.

omplin de goig; concediu que ens transformem en això que
acabem de menjar.
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 testimonis de Jesucrist, amb la nostra
vida i amb la nostra paraula. Germanes i germans, anem-nos-en
en pau. (resposta)
(Cant Final: 59 - AMISTAT, UNEIX-NOS…)
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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