
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge II de Pasqua. A. 23/04/2017  

CANT D’ENTRADA 
( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)  

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, la misericòrdia i la pau de Jesús ressuscitat siguin 
amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Celebrem avui el segon diumenge de Pasqua, també 

anomenat de la Divina Misericòrdia. Vuit dies després de la 
resurrecció del Senyor, ell mateix es fa present altre cop enmig 
nostre i ens dóna la seva pau i el seu Esperit. Una presència que 
ens omple d'alegria i ens referma en la fe.  

També avui s'escau la festa de Sant Jordi, i dijous celebrarem 
la de la Mare de Déu de Montserrat. Que els nostres patrons ens 
guiïn i ens acompanyin en aquest temps de joiosa celebració 
pasqual. 

ASPERSIÓ 
Comencem la nostra celebració recordant, amb l'aspersió de 

l'aigua, el nostre baptisme, amb el qual es va iniciar la nostra vida 
nova, com a fills i filles de Déu i units a Jesús ressuscitat.  

Que Déu misericordiós ens purifiqui del pecat i, per la aquesta 

celebració, ens faci dignes de participar de la taula del seu Regne. 
(resposta: Amén). 

GLÒRIA 
(Cantat) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Oh Déu sempre misericordiós, que, amb el retorn anual de la 

festa de Pasqua, reanimeu la fe del vostre poble, augmenteu els 
dons de la vostra gràcia, a fi que tots comprenguem quin baptisme 
ens ha purificat, quin Esperit ens ha regenerat i quina sang ens ha 
redimit. 

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 (Ac 2,42-47) 
Escoltarem a la primera lectura, durant tot el temps de 

Pasqua, fragments dels Fets dels Apòstols. És el testimoni de 
la primera comunitat cristiana que va néixer a partir de 
l'experiència de la resurrecció del Senyor. Fixem-nos avui com 
vivien els primers cristians, i prenguem-ne nota.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 267— ENALTIU EL SENYOR,…) 

SEGONA LECTURA (1Pe 1,3-9) 
També la primera carta de sant Pere ens recorda com hem de 

viure aquells que hem nascut de nou per la nostra fe en Crist 
ressuscitat.   

AL·LELUIA 
EVANGELI (Jn 20,19-31) 
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… (versió curta cantada tota la Pasqua) 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
A Jesús ressuscitat, vida i esperança de la humanitat 

sencera, preguem-li i diguem-li: JESÚS RESSUSCITAT, 
ESCOLTEU-NOS.   
1.Per tots els que creiem en Crist ressuscitat. Que visquem amb 

molt de goig la vida nova que brolla de la Pasqua. PREGUEM  
2.Pels pastors de l'Església. Que siguin uns bons testimonis de 

Jesús ressuscitat enmig del poble de Déu. PREGUEM  
3. (A Catalunya): Per l'Església que fa camí a Catalunya. Que, 

sota la protecció de Sant Jordi i de la Mare de Déu de 
Montserrat, visqui amb coherència i fidelitat la fe cristiana 
enmig de la nostra societat. PREGUEM  

4.Pels cristians que són perseguits. Que Jesús ressuscitat els 
doni la força de la seva pau. PREGUEM  

5.… 
6.Per tots nosaltres, aplegats com cada diumenge, convocats per 

Jesús ressuscitat. Que ell ens doni la joia, la pau, la força del 
seu Esperit. PREGUEM 
Escolteu, Jesús ressuscitat, les nostres pregàries, i vesseu 

damunt nostre el vostre amor. Vós,que viviu i regneu pels 
segles dels segles. (Amén) 

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

cant: proposo el 565 - PROCLAMEM AMB GRAN JOIA…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, representat en 
aquestes formes que ens va consagrar el mossèn la setmana 
passada, adrecem a Déu una pregària d’acció gràcies:  

Gràcies, Senyor: perquè sabem que pensaves en nosaltres, 
quan vas dir a Tomàs: «Feliços els qui creuran sense haver vist» .  

Voldríem que la nostra fe fos ferma, com és ferma la confiança 
d’enamorats. Però més sovint que no voldríem ens trobem amb 
dificultat i entrebancs.  

Per això ens consola saber que vas dir: «Feliços els qui creuran 
sense haver vist». Ens consola saber que NO vas dir: «Feliços els 
qui creuran sense dificultats».  

Et demanem, Senyor, que ens ajudis enmig de les dificultats, 
però et demanem, sobretot, que ens augmentis la fe.  

Que cada un dels germans i germanes que ens reunim cada 
diumenge per fer el memorial del teu amor, et puguem dir també 
amb Tomàs, «Senyor meu i Déu meu!». 

I contents de l’amor que ens teniu, Pare, i donant-vos gràcies, 
amb tots els qui creuen en vós, us alabem amb alegria i us 
cantem amb els àngels i amb els sants, tot cantant:  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills i filles de 
Déu, i podem dir a Déu: Pare. Així doncs, agraïts i amb confiança, 
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) 

Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…  
En l'Esperit de Jesucrist ressuscitat, 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 566 - CRIST ENS HA SALVAT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Feu, oh Déu omnipotent, que els fruits del sagrament pasqual 

perdurin en nosaltres.  
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).  
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 579-2 - L’ESPERIT DEL SENYOR)

AQUEST FULL ESTÀ ELABORAT PER UN PARTICULAR I EXPRESSA LA SEVA OPINIÓ. EN CAP MOMENT ESTÀ AUTORITZAT PER CAP DELEGACIÓ DE LITÚRGIA RESPONSABLE DE LES CELEBRACIONS.

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a 
genis68@me.com i demanar-m’ho.

Aspersió per tota l'església, amb un cant baptismal 40- POBLE DE 
BATEJATS

mailto:genis68@me.com
mailto:genis68@me.com

