CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’any XXXI. A. 05/11/2017
CANT D’ENTRADA

(62 - VÓS SOU, SENYOR, …)

SALUTACIÓ

Un diumenge més ens retrobem i 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

Aquesta setmana hem celebrat la festa de Tots Sants i la
Commemoració dels Fidels Difunts, i ens estem acostant ja cap al
final de l'any litúrgic. Jesucrist ens continua convocant per estar
amb ell, per escoltar la seva Paraula i alimentar-nos del seu Cos i
Sang. Visquem,doncs, aquesta nova trobada amb el Senyor amb
moltes ganes de refermar la nostra vida cristiana.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, posem-nos davant Déu i demanem perdó pels
nostres pecats. (Silenci)
– Jo confeso a Déu…
SENYOR TINGUEU PIETAT / CRIST TINGEU PIETAT /
SEÑOR 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 misericordiós, vós feu als vostres fidels la gràcia de servirvos d'una manera digna i meritòria. Concediu-nos de córrer
sense destorbs cap als béns que ens prometeu.
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 (Ml 1,14b-2,2b.8-10)

MONICIÓ: Escoltem ara unes paraules profètiques que són
un dur advertiment envers els responsables religiosos d'Israel.
Jesús repetirà a l'evangeli aquest mateix advertiment.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 288 - GUARDEU-ME, DÉU MEU…)

SEGONA LECTURA (1Te 2,7b-9.13)

MONICIÓ: Sant Pau, en aquesta segona lectura, escriu als
cristians de Tessalònica recordant-los el temps que va estar amb
ells, i dona gràcies a Déu per l'obra que hi va dur a terme.

AL·LELUIA

EVANGELI (Mt 23,1-12)
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

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Tal com Jesucrist ens ha ensenyat, fidels a la seva paraula,
gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la
Presentem al Pare les nostres pregàries, per l'Església i
pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe
pel món sencer. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS PARE.
de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vós vau
1.Per l'Església, sagrament de Déu enmig del món. PREGUEM:
demanar. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén)
2.Pels cristians que són perseguits per causa de la seva fe.
(Som al punt d’expressar-nos l’amor mutu que ens tenim.)
PREGUEM:
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
3.Pels preveres i diaques, cridats a ser guies i servidors de la
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)
comunitat cristiana.:
COMUNIÓ
4.Pels joves que s'han sentit cridats per Déu al ministeri ordenat
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
o a la vida religiosa. PREGUEM:
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
5.Pels que no tenen feina, o han de treballar en feines que no
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
donen per viure. PREGUEM:
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
6.Pels immigrants i els refugiats. PREGUEM:
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
7.…
persona que combregui)
8.Per nosaltres, pels que no han pogut venir en aquesta
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
celebració, i per tota la gent que estimem. PREGUEM
(Proposo el 372 - DEL CRIST TOTS SOM GERMANS…)
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i doneu-nos el vostre
Esperit Sant. Per Crist, Senyor nostre.(Amén)
PREGARIA FINAL

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
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu
una pregària:
Senyor, que les persones que tenen autoritat de qualsevol
mena recordin tothora que estan al servei dels qui les han
elegides o dels qui els han estan encomanats. Que siguin els
primers complidors de les lleis i de les normes, i que no se
serveixin de tripijocs per esquitllar-se'n.
Senyor, que no pretenguem ser més que ningú. Que la nostra
consigna sigui la solidaritat i la nostra regla de vida, i que quan les
diferències semblin insuperables, ens recordem que Tu ets el
Pare de tots i que tots som germans.
Senyor, la temptació de ser «amos» dels altres ens ronda a
tots. Avui ens n’alertes i ens recordes les paraules de Sant Agustí:
«Amb vosaltres sóc germà; per a vosaltres, bisbe. Ser germà és
el meu títol de glòria; ser bisbe ho és de responsabilitat i de
servei».
Senyor, que tornem al mot «germà» el seu significat autèntic
perquè el nostre món necessita veure la nostra sincera relació
fraternal.

Preguem (pausa).
Deixeu-nos sentir, Senyor, cada dia més els efectes de la vostra
gràcia, i prepareu-nos a rebre les promeses de les quals ja són
penyora els misteris que ens alimenten.
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).
El Senyor ens envia a ser els seus testimonis.
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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