
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Transfiguració del Senyor. XA. 06/08/2017  

CANT D’ENTRADA 
(78 -  QUAN DESVETLLAREM…)  

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 pau, la gràcia i l'amor de Jesucrist, el Fill estimat de Déu, 
siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Cada any, el 6 d’agost, se celebra l’antiga festa de la 

Transfiguració del Senyor. l aquest any, que cau en diumenge, li 
dediquem també la nostra celebració dominical.  

Allà a la muntanya, davant els tres apòstols més amics,Jesús 
es mostra ple de la glòria de Déu.Jesús és a punt de començar el 
seu camí cap a Jerusalem, el camí que el durà a morir a la creu. 
Però abans d'ini- ciar-lo, abans d'encaminar-se cap a aquell 
moment dolorós en què semblarà que tot s'ensorri, Déu 
manifesta amb tota la seva grandesa que realment aquell camí 
que Jesús emprèn és l'únic camí capaç de donar vida.  

Que aquesta festa d'avui sigui per a nosaltres una nova ocasió 
de refermar la nostra fe en Jesús i el nostre desig d'escoltar-lo i 
seguir-lo 

ACTE PENITENCIAL 
Demanem, en silenci, la força, la gràcia i el perdó de Déu. 

(Silenci) 
– Vós, el Fill estimat de Déu.    

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, llum sense posta.    

CRIST, TINGUEU PIETAT.   
– Vós, el nostre camí i la nostra vida.    

SENYOR, 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).  
Oh Déu, en la gloriosa Transfiguració del vostre Unigènit, 

vau confirmar el misteris de la fe amb el testimoni de Moisès i 
d'Elies i vau anunciar la meravellosa adopció dels vostres fills; feu 
que escoltem la veu del vostre Fill estimat i esdevinguem 
cohereus del mateix Rei de la glòria.  

Ell, que amb vós viu i regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, 
pels segles dels segles… (resposta) 

PRIMERA LECTURA (Dn 7,9-10.13-14) 
MONICIÓ: Escoltem, en aquesta primera lectura, una 

profecia misteriosa. En ella hi podem veure un anunci de la 
presència gloriosa de Déu en el Fill de l'home, Jesús. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 409 Ant.1 - PROCLAMEU PER TOT …) 

SEGONA LECTURA (2Pe 1,16-19) 
MONICIÓ: Els apòstols van estar amb Jesús i van 

acompanyar-lo en el seu camí per terres de Palestina. Ells ens 
han transmès el que Jesús va viure i va fer. Escoltem ara el 
testimoni d'aquesta lectura.  

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mc 9,2-10) 
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  
Preguem units, per nosaltres i pel món sencer, tot dient: 

JESÚS, SENYOR, ESCOLTEU-NOS.  
1.Per tots els cristians. Perquè visquem sempre plens de la llum 

i l'alegria de la fe. PREGUEM.  
2.Pels cristians de les Esglésies d'Orient que són perseguits. 

Perquè la llum de Jesús els ompli de fortalesa. PREGUEM:  
3.Pels qui s'han allunyat de la fe. Perquè l'Esperit Sant els renovi 

i els ompli de la seva gràcia. PREGUEM:  
4.Per tots aquells, joves o grans, que busquen feina i no en 

troben. Perquè els responsables polítics i econòmics treballin 
sincerament per resoldre aquest drama. PREGUEM:  

5.Pels qui viuen en la foscor de la tristesa i la desesperança. 
Perquè trobin una mà solidària que els ajudi a anar endavant. 
PREGUEM: 

6.… 
7.Pels nostres difunts. Perquè arribin a la llum sense posta del 

Regne de Déu. PREGUEM 
Escolteu les nostres pregàries, Jesús, Fill estimat de Déu, 

vós que sou el nostre camí i la nostra vida, i 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 6 - GLÒRIA A VÓS, OH CRIST, SENYOR,…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Amb nostre Senyor aquí present, adrecem al pare una pregària: 
Déu i Pare de Jesucrist i nostre, et donem gràcies perquè les 

teves paraules mostren que Jesús és el teu Fill estimat, i quan ens 
dius que el seguim ens indiques quina és la nostra vocació i el 
camí que hem de seguir tota la vida. 

Et donem gràcies també perquè Jesús ha vingut per ser el 
nostre germà, donant-nos la bona notícia i la certesa que el teu 
amor i benvolença de Pare arriben a tothom, sense excepció. 

Avui et demanem, Pare, que seguim el que Jesús va dir dalt de 
la muntanya: “Aixequeu-vos, no tingueu por”. 

Que no tinguem por de caminar sempre al costat de Jesús que 
puja a Jerusalem i és servidor i portador de vida i esperança per a 
tots els qui troba pel camí. 

Que l’Església estigui sempre en camí per acostar-se, conèixer, 
estimar i seguir Jesús, assumint les seves actituds i propostes. 

En camí de trobada fraterna amb tots aquells que et busquen, 
per ajudar-nos mútuament a trobar la teva llum i la teva veritat. 

En camí d’acostament solidari als més oblidats de la societat, 
per dir-los que tu no oblides ni margines ningú. 

En camí acompanyant els qui sofreixen o els qui han perdut tota 
esperança per ajudar-los a recuperar el sentit de la vida. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Units amb Jesús, el Fill estimat de Déu, preguem el nostre Pare: 
(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…  
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 361 - HEM MENJAT EL PA DEL CEL…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Que els aliments celestials que hem rebut, Senyor, ens 

transformin en la imatge i semblança d'aquell que en la seva 
gloriosa Transfiguració es va manifestar en tot el seu esclat.  

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: 100 - MARXEM EN PAU…)

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.
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