CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge I de Quaresma. A. 05/03/2017
CANT D’ENTRADA

(541-1 - SEMPRE QUE M’INVOQUI…)

SALUTACIÓ

la volta a aquella realitat del pecat que marca la història humana
des del principi: ell es el nou Adam que ha començat una història
nova de vida i de salvació per a tots.

Com sempre, abans de començar, recordem aquelles paraules VERSET ABANS DE L’EVANGELI
(303 - GLÒRIA I LLOANÇA A VÓS, OH CRIST,…)
de Jesús quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu,
allí sóc jo enmig d’ells.».
EVANGELI (Mt 4,1-11)
Tinguen això molt present, comencem, EN EL NOM DEL PARE, HOMILIA
DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT…
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
Que Jesús, el Fill de Déu, que en aquest temps de Quaresma
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el vostre
ens crida a la conversió, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i
rector)
amb l’esperit de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Jesús ens convida avui a recórrer amb ell el Camí cap a: la
Pasqua. Ens convida a allunyar-nos del mal i a esforçar-nos per
viure en tot moment segons el seu Evangeli. Ens convida a seguirlo fins a la creu l a compartir la vida nova de la seva
resurrecció.Ens convida a recordar i renovar el nostre Baptisme,
per ser, nosaltres també, veritables fills i filles de Déu.
Iniciem, doncs, aquest temps quaresma disposats a avançar de
veritat en la nostra vocació cristiana.

ACTE PENITENCIAL

Posem-nos ara davant Déu i demanem-li perdó pels nostres
pecats, en uns moments de silenci que en aquest temps de
Quaresma farem una mica més llargs del que acostumem a fer
cada diumenge. (Silenci més llarg).
Confessem junts els nostres pecats: (Jo confesso a Déu
totpoderós …)
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
pecats i ens dugui a la vida eterna…
I ara! des de la nostra feblesa, Invoquem Aquell que ens
estima; que tindrà pietat de nosaltres: SENYOR, TINGUEU
PIETAT / CRIST, TINGUEU PIETAT / SENYOR, TINGUEU
PIETAT (cantat).

PROFESSIÓ DE FE

(Recitar el credo llarg que podeu trobar a la pàg. 10 del llibre de
cants)

BENEDICCIÓ DE LA CENDRA

(es col·loca la cendra davant de la gent i es diu aquesta
benedicció)
Preguem, germans i germanes, Déu Pare que es digni a beneir
bondadosament aquest cendra que, en senyal de penitència,
imposem al nostre cap.
Oh Déu, que us deixeu vèncer per la humanitat i la penitència;
escolteu la nostra pregària i beneïu+ els vostres servents que
reben aquesta cendra, a fi que, pel camí de la santa Quaresma,
arribin amb ànima pura a la celebració del misteri pasqual del
vostre Fill.
(imposició cendra) Convertiu-vos i creieu en l’evangeli

PREGÀRIA DELS FIDELS

Jesús, Senyor, ¿per què vas anar al desert? Fes-nos
comprendre què vol dir que fores temptat, i què té a veure, això,
amb nosaltres.
Entenem per temptació una atracció vulgar, un desig dolent i
coses així, banals, en les quals tothom pot caure. Però a tu et va
conduir l’Esperit, i el diable et temptava per aquest motiu.
Esperà que et trobessis extenuat, sense forces, i llavors et va
posar a prova rigorosament: no era una temptació qualsevol.
Volia que actuessis al marge de Déu i saltant-te les condicions
naturals. Però tu sabies que hem d’escarrassar-nos a treure pa de
les pedres, per menjar. I que ser fills de Déu no significa temeritat,
deixant-ho tot a la improvisació, refiats.
No som el centre del món. Ens cal adorar el Pare.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i els
Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Units amb Jesucrist! preguem Déu el nostre Pare amb tota
confiança. Necessitem el seu perdó, necessitem la seva força
davant el mal i el pecat. Per això, 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 pel segles dels segles… (Amén)
Que la pau de Jesús sigui amb tots nosaltres…
En Crist, que amb la seva creu ens agermana, donem-nos ara la
pau.
(Cant de Pau ANYELL DE DÉU)

Amb tota confiança, demanem-li a Déu el Pare que escolti
les pregàries del seu poble. Preguem tot cantant (dient):
KYRIE, ELEISON.
COMUNIÓ
1.Perquè aquest temps de Quaresma sigui, per a tota l'Església,
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
un temps de renovació en la fidelitat a l'Evangeli. PREGUEM.
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
2.Perquè la llum de Jesucrist il·lumini els catecúmens que en
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
aquesta Quaresma s'estan preparant per rebre el baptisme.
COL·LECTA
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
PREGUEM.
Preguem (pausa).
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
3.Perquè cada cop més, a tot arreu, en tots els cors, triomfi el bé
Déu omnipotent, feu que les celebracions anyals de la santa
persona
que combregui)
per damunt del mal. PREGUEM.
Quaresma ens siguin profitoses per a conèixer més i més el.
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
4.Perquè
els
malalts
aconsegueixin
fortalesa
i
salut,
i
els
qui
viuen
misteri de Crist i per a viure'l d'acord amb les seves exigències.
(Proposo el 344-1 - ON HI HA VERITABLE AMOR…)
angoixats trobin la pau de l’esperit. PREGUEM.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
5.…
PREGARIA
FINAL
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles…
Preguem (pausa).
6.Perquè cadascú de nosaltres portem sempre, a tot arreu, amor i
(resposta)
esperança. PREGUEM.
Nodrits amb el pa celestial, que alimenta la fe, promou
MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA (Gn 2,7-9.3,1-7a)
l'esperança, i enforteix la caritat, us preguem Senyor, que tinguem
Escolteu-nos, Pare, i doneu-nos la vida nova que ens ha
A la primera lectura d'aquests diumenges de Quaresma anirem
sempre fam d'aquell que és el pa vivent i veritable i que visquem de
guanyat Jesucrist. Ell, que viu i regna… (Amén)
repassant diversos moments de la història de la nostra salvació.
tota paraula que ve de la vostra boça. Per Crist, Senyor nostre…
OFERTORI
Comencem avui per una realitat ben dolorosa: des del principi, la
(resposta)
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un cant:
humanitat s'ha allunyat del camí de Déu.i ha preferit el camí del
COMIAT
I ADORACIÓ FINAL
proposo
el
557
DÉU
TÉ
NOM…)
mal i el pecat.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 265 - COMPADIU-VOS DE NOS…)

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (Rm 5,12-19)

Sant Pau ens fa veure en aquesta lectura com Jesús li ha donat

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
una pregària:

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 553 - EL CAMÍ QUE FEU JESÚS…)

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