CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge IV de Quaresma. A. 26/03/2017
CANT D’ENTRADA

(541-1 - SEMPRE QUE M’INVOQUI…)

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (Ef 5,8-14)

Sant Pau, a la segona lectura, ens exhorta a viure com a
batejats, com a fills de Déu; a viure enmig de la llum de Crist, i no
entre foscors de pecat.

Ara podem donar testimoni de tu, amb valentia, perquè el món,
els altres que vulguin, creguin. Encara que al començament no ens
entenguin, o es pensin que som uns altres, no tenim excusa:
sabem que véns de Déu.
«Ara hi veig! Glòria a Ell, per sempre més».
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i els
Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu,
allí sóc jo enmig d’ells.»
VERSET ABANS DE L’EVANGELI
(303 - GLÒRIA I LLOANÇA A VÓS, OH CRIST,…)
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, la
comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
EVANGELI (Jn 9,1-41)
SANT...
Jesús és la font d'aigua que raja dins nostre per a la vida eterna; HOMILIA
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
PARENOSTRE
Jesús és la llum del món; Jesús és la resurrecció i la vida per a
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el vostre
Com a fills de la llum, com a fills de Déu, gosem dir: (Resar o
tothom qui creu en ell. Que la seva gràcia sigui amb tots
rector)
cantar el Parenostre)
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Ens anem acostant a la Pasqua. D'aquí tres setmanes, a la
Vetlla Pasqual encendrem un ciri al mig de la nit, i el seguirem, i
d'ell agafarem la llum per als nostres petits ciris. I després, amb
aquests petits ciris a les mans, renovarem les promeses del nostre
baptisme.
Avui,l'evangeli que escoltarem ens ajudarà a entendre més què
vol dir aquest ritu. Jesús és la llum del món, Jesús és qui ens obre
els ulls, com va fer amb el cec de naixement. I per això nosaltres
volem seguir-lo, i refermar la nostra fe en ell.

ACTE PENITENCIAL

Ara, en silenci, demanem que la llum de Jesús il·lumini la
nostra foscor. (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).

COL·LECTA

PROFESSIÓ DE FE
(Recitar el credo)

PREGÀRIA DELS FIDELS

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 la
pau.
(Cant de Pau ANYELL DE DÉU)

A Jesús, que és la llum que brilla enmig de la foscor, preguem-li per nosaltres i per la humanitat sencera tot cantant
(dient): KYRIE, ELEISON.
1.Per I’Església. Que, com Jesús, sàpiga acostar-se
amorosament a tots els qui viuen en situacions de foscor i de
desesperança. PREGUEM.
2.Pels joves i adults que es preparen per rebre el baptisme. Que
COMUNIÓ
Déu els ompli cie la seva gràcia i del seu amor. PREGUEM.
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
3.Per les nostres comunitats. Que creixin entre nosaltres les
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
vocacions sacerdotals i religioses. PREGUEM.
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
4.Pels qui no disposen del necessari per viure. Que els qui tenen
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
a les seves mans el poder del diner facin possible que els béns
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
d'aquest món arribin a tothom. PREGUEM.
persona que combregui)
5.…
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
6.Per nosaltres. Que el Senyor obri el nostre cor a la seva Paraula
(Proposo el 344-1 - ON HI HA VERITABLE AMOR…)
que ens crida a la conversió. PREGUEM.
Escolteu-nos, Senyor, Vós sou la llum del món, Vós sou la PREGARIA FINAL
Preguem (pausa).
nostra joia. Envieu-nos el vostre Esperit perquè ens renovi, i
Oh Déu, el vostre Fill ha vingut com a llum del món; il·lumineu els
ens faci cada dia més fidels a la vostra gràcia. Vós, que viviu i
nostres cors amb la resplendor de la vostra gràcia, perquè puguem
regneu pels segles dels segles. (Amén)
pensar sempre el que és digne de vós i us és plaent, i us puguem
OFERTORI
estimar amb tot el cor. Per Crist, Senyor nostre… (resposta)
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un cant:
COMIAT
I ADORACIÓ FINAL
proposo el 557 - DÉU TÉ NOM…)

Preguem (pausa).
Oh Déu, vós per mitjà del: vostre Fill,reconcilieu meravellosament amb vós el llinatge humà: feu que el poble Cristià s'afanyi
amb deler i amb una fe ben animosa a celebrar les festes de
Pasqua que s'acosten.
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles…
Adrecem ara al Senyor, abans de combregar, una pregària
(resposta)
d’acció de gràcies:
MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA (1 Sa 16,1.6-7.10-13a)
Compadeix-te, Jesús, de la nostra foscor, de la ceguesa del
Aquests diumenges de Quaresma anem resseguint els
món. Tu que passes pel nostre costat, tu, l’ Enviat del cel que
principals moments de la història de la salvació de Déu, Avui
convius amb Nosaltres, que has vingut per salvar-nos.
arribem al començament de la història de David, el gran rei d'Israel.
Toca’ns els ulls amb la teva mà, ordena que ens rentem a la teva
SALM RESPONSORIAL
font santa, allà on tu diguis, que obeirem.
(Cant del Salm: 407 - EL SENYOR ÉS EL MEU PASTOR…)
Deixa que et vegem a la llum de la fe, oberts per tu els ulls de
l’ànima; ara tenim el goig de veure-hi, de creure, de mirar-te i de
sentir-te.

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 552 - PIETAT, OH DÉU…)

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