
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge V de Quaresma. A. 02/04/2017 

CANT D’ENTRADA 
(541-1 - SEMPRE QUE M’INVOQUI…)  

SALUTACIÓ 
Com sempre, abans de començar, recordem aquelles paraules 

de Jesús quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, 
allí sóc jo enmig d’ells.». 

Tinguen això molt present, comencem, EN EL NOM DEL PARE, 
DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT… 

Jesús és la font d'aigua que raja dins nostre per a la vida eterna; 
Jesús és la llum del món; Jesús és la resurrecció i la vida per a 
tothom qui creu en ell. Que la seva gràcia sigui amb tots 
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Avui,a les portes ja de la Setmana Santa, escoltarem a l'evangeli 

la gran afirmació de Jesucrist: “Jo sóc la resurrecció i la vida. Tots 
els qui viuen i creuen en mi, no moriran mai més". 

Que la celebració d'avui sigui per a tots nosaltres una ocasió per 
enfortir la nostra fe en Jesús, per acompanyar-lo de tot cor en el 
camí cap a la Pasqua. 

ACTE PENITENCIAL 
Reunits davant la creu de Jesús, demanem el perdó que ell 

ens ha aconseguit amb la seva sang. (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 
Preguem (pausa).  
Us demanem, Pare, la gràcia de progressar contínuament en 

aquella caritat per la qual el vostre Fill va estimar tant el món que 
es va entregar a la mort. 

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) 

MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA (Ez 37,12-14) 
AI poble jueu que pateix l'exili i per això desespera, el profeta li 

anuncia el retorn a la seva terra, Serà com sortir del sepulcre i re- 
cobrar la vida. I així sabran qui és, i com és, el seu Déu. 

SALM RESPONSORIAL 
Nosaltres, escoltant aquest anunci del profeta, sentim que es 

reanima la nostra esperança. Per això ens podem unir, amb el 
salm, al clam de dolor i de confiança d'aquell poble exiliat. (Valdria 
la pena cantar sencer el salm: nº 406).  

O bé: 
(Cant del Salm: 275 - SÓN DEL SENYOR…) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (Rm 8,8-11) 
Sant Pau ens anuncia la vida nova de Jesús, i tot el que això 

significa. Escoltem-ho.  
VERSET ABANS DE L’EVANGELI 

Jesús es fa present enmig nostre, i se'ns acosta com es va 
acostar a Llàtzer per treure'l del sepulcre. Rebem-lo amb una 
aclamació plena de fe.  

(303 - GLÒRIA I LLOANÇA A VÓS, OH CRIST,…)  
EVANGELI (Jn 11,1-45) 
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 
(Recitar el credo) 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
A Jesús, que és la nostra resurrecció i la nostra vida, 

preguem-li per nosaltres i pels homes i dones del món sencer 
tot cantant (dient): KYRIE, ELEISON.  
1.Per tots els nens i nenes que, a qualsevol lloc del món, rebran el 

baptisme al llarg d'aquest any. PREGUEM.  
2.Pels cristians que són perseguits per causa de la seva fe. 

PREGUEM.  
3.Pels creients de les religions no cristianes: jueus, musulmans, 

budistes, hinduistes, i de qualsevol altra religió. PREGUEM.  
4.Per tots els qui no tenen el necessari per viure. PREGUEM.  
5.Pels qui, com Marta i Maria, ploren per la mort d'una persona 

estimada. PREGUEM.  
6.… 
7.Pels qui ens hem reunit aquest diumenge en aquesta església 

per compartir la fe i l'esperança de l'Evangeli. PREGUEM.  
Escolteu-nos, Senyor Jesús, i tingueu pietat de nosaltres i 

de tota la humanitat. 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 557 - DÉU TÉ NOM…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Necessitàvem saber, Jesús, quina és la força de l’ Esperit que et 
porta. Necessitàvem saber, Senyor, com t’habita la divinitat: que tu, 
en la teva mateixa carn, ets Fill de Déu. 

Necessitàvem saber, Servent sofrent, abans de veure’t penjat a 
la creu, abans de recollir plorosos el teu cos mort, que tu ets l’arca 
santa de la vida, el guardajoies de la resurrecció. 

Avui ens ho has mostrat cridant Llàtzer de nou a la vida, 
despertant a la vida el teu amic, com a promesa per a tots els qui 
creguin en tu, amics i amigues, Martes i Maries, que, encara que  

morin, viuran; ressuscitats, desvetllats a una Vida de somni, per a 
no adormir-se ni morir mai més. 

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, que és la nostra resurrecció i la nostra vida, 
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) 

És important que tots els cristians ens estimem com a germans. 
Ara és el moment de demostrar-nos que és així, donant-nos la mà i 
desitjant-nos la Pau de Crist. 

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) 

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 355 - SI CREIEM QUE ÉS VIVENT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Déu omnipotent, feu que siguem sempre comptats entre els 

membres de Crist, ja que hem combregat amb el seu Cos i la seva 
Sang. Per Crist, Senyor nostre… (Amén) 

COMIAT I ADORACIÓ FINAL 
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 556 - T’ESTEM CRIDANT TOTA LA NIT…)

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.

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