CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge XXVII de Durant l’Any. B. 04/10/2015
NOTA (quan el celebrant sigui un laic): Seria convenient, que els
dies que no tenim prevere ni diaca, la resposta a la crida “El Senyor
sigui amb nosaltres” o similar, fos “Amb l’esperit del Senyor” en lloc
de la resposta habitual “Amb el vostre esperit”, ja que jo no he estat
ordenat.

MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA

Amb la primera lectura, avui ens situem al principi del món,
quan Déu crea totes les coses i, com a culminació de tot, crea
l'home i la dona. És un gran projecte d'amor.

CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA

( 1 - CANTEM, GERMANS…)

Un cop més, fem nostres aquelles paraules de nostre Senyor
Jesucrist: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo
enmig d’ells.
Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens
reuneix aquí, i sentint-lo present enmig nostre, iniciem la nostra
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 i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el
Senyor, siguin amb tots nosaltres… (resposta)

MONICIÓ D’ENTRADA

Convocats per Jesucrist, formant la seva comunitat, hem vingut
aquest diumenge a l'església. Portem aquí, cadascú de nosaltres,
les nostres alegries i les nostres preocupacions i angoixes. I
portem també, en el nostre cor, les alegries, les preocupacions i
les angoixes del món sencer. Amb tota confiança, sabent-nos
germans els uns dels altres, i germans també de tots els homes i
dones del món, ens disposem amb goig a escoltar la Paraula de
Jesús i a alimentar-nos del seu Cos.

(Cant del Salm: 411 - QUE EL VOSTRE AMOR, …)

La segona lectura ens convida a mirar cap a Jesucrist, i a agrair la
vida nova que ens ha donat amb la seva mort en creu.

AL·LELUIA
EVANGELI
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

Senyor, ens costa d’entendre com en són, d’importants, les
persones. Ser home o dona no suposa cap mena de superioritat.
L’amor és l’únic que pot salvar les relacions entre les persones.
Senyor, ensenya’ns a estimar sense pretensions de posseir
ningú. Senyor, que estimem sense asfixiar. Que apreciem sense
jutjar contínuament. Que les nostres relacions no ens esclavitzin.
Que sapiguem dir la paraula escaient sense fer mal.
Que ajudem sense menysprear. Només així, Senyor, ens
podrem estimar com Tu ens estimes.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Tal com Jesús ens ha ensenyat, fidels al seu mestratge, gosem
dir: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Un cop més hem arribat a aquella part de la celebració en que
ens demostrem, mútuament, que ens estimem; farem un petit gest
per desitjar-nos la pau els uns als altres.
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
Germans i germanes, donem-nos la pau. (Cant de Pau: 123)

Amb la confiança que ens dóna Jesús mort i ressuscitat,
presentem al Pare les nostres pregàries tot dient: ESCOLTEU- COMUNIÓ
NOS, PARE.
(Mentre elevem una partícula consagrada:) Mirem l’Anyell de
1. Pel papa Francesc i pels bisbes que avui comencen a Roma el
Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon, feliços nosaltres,
Sínode sobre la família. Que l'Esperit de Déu els il·lumini en la
convidats avui a la seva taula. (resposta)
seva reflexió, per al bé de tot el poble cristià. PREGUEM
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
ACTE PENITENCIAL
2. Per les nostres famílies i per totes les famílies. Que puguin
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
Posem-nos ara en silenci davant Déu i reconeguem els nostres
viure la seva relació amb pau i goig, fins i tot enmig de les
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
pecats. (Silenci).
dificultats, i siguin així bons testimonis de l'amor de Déu.
persona que combregui)
– Vós, que heu estat enviat per confortar els cors penedits:
PREGUEM
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
3. Per les famílies que pateixen per la pobresa, la malaltia, les
(Proposo el 351 - EN TU TROBEM LA VIDA …)
– Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
guerres o la desunió. Que trobin la força i l'ajut que necessiten
CRIST, TINGUEU PIETAT.
PREGARIA FINAL
per tirar endavant. PREGUEM
– Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint per
Preguem (pausa).
4. Pels nens i nenes que han de treballar ja de petits i no poden
nosaltres: SENYOR TINGUEU PIETAT.
jugar i educar-se com mereixen. Que siguin alliberats d'aquesta
Déu totpoderós, que el pa i el vi que hem pres en l’Eucaristia
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
situació dolorosa i puguin créixer feliços. PREGUEM
ens alimentin i ens omplin de goig; i concediu que ens transpecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).
formem en això que acabem de menjar i de beure. Per Crist,
5. …
Senyor nostre. (resposta)
6. Per tots nosaltres. Que donem sempre un bon testimoni de
GLÒRIA
l'amor de Déu, sobretot de cara als qui viuen més allunyats de
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
COMIAT
la fe. PREGUEM
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
COL·LECTA
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i conduïu-nos sempre
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Preguem (pausa).
amb el vostre amor. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)
Aneu i porteu a tothom l'alegria del Senyor ressuscitat.
Déu omnipotent i etern, la vostra pietat és tan gran que
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
OFERTORI
sobrepassa els mèrits i els desigs dels qui us supliquen; per la
(Cant Final: 20 - LLOEM EL SENYOR, AL·LELUIA!…)
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
vostra misericòrdia, perdoneu-nos les culpes que tem la nostra
cant: proposo el 37 - BENAURATS…)
consciència i concediu-nos allò que la pregària no gosaria
demanar.
(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a
buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar)
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
segles… (resposta)
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
una pregària:

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

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.

