CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge XXVIII de Durant l’Any. B. 11/10/2015
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.

CANT D’ENTRADA

( 102 - GERMANS, HEM ARRIBAT…)

SALUTACIÓ

Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu,
allí sóc jo enmig d’ells.»
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració,
la comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
Que el Déu de l'esperança que, per l'acció de l'Esperit Sant, ens
omple d'alegria i de pau, sigui sempre amb tots nosaltres… (resposta)

escoltar el relat del jove ric de l'Evangeli, que preferí quedar-se
amb les riqueses.

SALM RESPONSORIAL

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

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA

En la carta als Hebreus sentirem com la paraula de Déu és
poderosa i esclareix les intencions i els pensaments del cor.

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

Jesús, els humans pensem ser rics quan tenim molt i ens
considerem bons quan observem els manaments...
Tu véns a obrir-nos els ulls i el cor als valors del Regne. Em fas
comprendre que el valor de la vida humana no es manifesta en els
béns que posseeixo, sinó en el que sóc i en el que comparteixo
amb amor.
També em recordes que en el Regne de Déu la bondat d’una
persona no es pot valorar per la seva fidelitat a les normes i a les
lleis sinó per la seva capacitat d’estimar i donar-se.
Ajuda’m a no valorar mai les persones per les aparences o pel
que guanyen i tenen, sinó pel que són i pel que donen i
comparteixen.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Sentint-nos pobres i confiant plenament en el Senyor, que ha
derrocat els poderosos del soli i ha exalçat els humils, gosem dir:
Avui diumenge, dia del Senyor, ens reunim una altra vegada per
(Resar o cantar el Parenostre)
PREGÀRIA DELS FIDELS
celebrar el memorial del Senyor ressuscitat, tot escoltant la seva
Presentem ara, al Pare, les nostres pregàries per totes les
Paraula i partint el seu Pa. Som cridats a refermar la nostra fe en
PAU
necessitats de l'Església i del món sencer. Respondrem tot
aquest Déu que ens estima i per això cal que ens buidem de les
És l’hora d’escenificar que som una comunitat. Es l’hora de
dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
nostres riqueses, com el jove ric de l'evangeli, per tal de deixardemostrar-nos que ens sentim tots units. Es el moment de posar1. Pel papa _____, pel nostre bisbe ______ i pels altres bisbes,
nos omplir de l'Esperit Sant.
nos en comú–unió abans de fer-ho tots plegats amb el Senyor.
preveres, diaques, religiosos i religioses, laics i laiques. Que
Aquest dijous és la festa de Santa Teresa de Jesús, i es
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
siguem en el si de l'Església un testimoni i reflex de l'amor de
clausura l'any del seu centenari. Que el testimoni de la seva vida
Germans i germanes, donem-nos la pau. (Cant de Pau: 123)
Déu envers els germans. PREGUEM
sigui un bon estímul per seguir Jesús de tot cor.
2. Per tots els qui exerceixen alguna responsabilitat en la societat. COMUNIÓ
ACTE PENITENCIAL
(Mentre elevem una partícula consagrada:) Mirem l’Anyell de
Que ho facin sempre amb honradesa i mirant pel bé comú.
Comencem aquesta celebració tot demanant perdó pels
Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon, feliços nosaltres,
PREGUEM
nostres pecats, per aquelles vegades que ens hem allunyat del
convidats avui a la seva taula. (resposta)
3. Pels malalts, per tots els qui pateixen. Pels seus familiars i
camí de l'Evangeli. En uns moments de silenci invoquem el perdó
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
amics. Que el Senyor els ompli de la seva gràcia per a superar
i la misericòrdia de Déu. (Silenci).
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
aquestes dificultats. PREGUEM
– Vós, que sou ple de gràcia i de veritat:
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
4. Pels pobres i marginats. Que els sigui garantida la dignitat que
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
persona que combregui)
mereixen com a persones. PREGUEM
– Vós,que us heu fet pobre per enriquir-nos a nosaltres:
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
5. …
CRIST, TINGUEU PIETAT.
(Proposo el 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT …)
6. Per tots els qui avui ens hem reunit per celebrar l'Eucaristia.
– Vós, que heu vingut per fer de nosaltres el vostre poble
Que visquem cada dia més units a Jesucrist, camí, veritat i vida
PREGARIA FINAL
sant: SENYOR TINGUEU PIETAT.
nostra. PREGUEM
Preguem (pausa).
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
Pare, escolteu les pregàries que us ha presentat el vostre
pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).
Implorem humilment, Senyor, de la vostra majestat, que així
poble i vesseu damunt nostre el vostre Esperit Sant. Per
com ens alimenteu amb el sagrament del Cos i de la Sang del
Crist,
Senyor
nostre.
(Amén)
GLÒRIA
vostre Fill, ens feu també participants de la naturalesa divina. Per
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
Crist, Senyor nostre. (resposta)
OFERTORI
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
COL·LECTA
COMIAT
cant: proposo el 78 - QUAN DESVETLLAREM ELS CORS…)
Preguem (pausa).
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a
Que la vostra gràcia, Senyor, ens precedeixi i ens acompanyi
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar)
i ens faci sol·lícits i constants en la pràctica del bé.
Aneu i testimonieu a tothom l'alegria de la fe. Germanes i
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
(Cant Final: 320 - EL SENYOR ÉS LA MEVA FORÇA…)
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
segles… (resposta)

MONICIÓ D’ENTRADA

MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA

Escoltem ara la Paraula de Déu. Sentirem un fragment del
llibre de la Saviesa en el qual l'autor diu que és millor obtenir la
saviesa que la riquesa. D'aquesta manera, ens prepararà per

CREC EN UN DÉU…

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària
d’acció de gràcies:
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.

