
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge XXXIII de Durant l’Any. B. 15/11/2015  

CANT D’ENTRADA 
( 40(bis) - ¿QUÉ SOM ELS HOMES?… (estrofes 1 i 5))  

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 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) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
En aquests últims diumenges abans de començar un altre cop 

el temps d'Advent, la nostra mirada s'adreça a la plenitud de la 
vida que ens promet Jesús; la nostra mirada s'adreça al final de la 
història, quan podrem viure amb Déu i amb Jesús ressuscitat en el 
seu Regne. Disposem-nos a la nostra celebració amb actitud 
d'acció de gràcies, i amb els ulls posats en la felicitat que Jesús 
ens ofereix i vers la qual caminem.  

I recordem també que avui celebrem la diada de Germanor, una 
jornada especialment dedicada a conscienciar-nos i a col·laborar 
en el sosteniment corresponsable de la nostra Església. 

ACTE PENITENCIAL 
Comencem reconeixent que tantes vegades no encertem en el 

nostre camí de seguiment de Jesús. Demanem-ne humilment 
perdó. (Silenci). 

– Vós, que heu estat enviat per confortar els cors penedits: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:  
CRIST, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint per 
nosaltres: SENYOR TINGUEU PIETAT. 

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).  

GLÒRIA 
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Senyor, Déu nostre, feu que puguem servir-vos sempre amb el 

goig a l’ànima, perquè la felicitat només és plena i perdurable, 
quan us servim a vós, autor de tots els béns.   

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 
El llibre del profeta Daniel, del qual n'escoltarem ara un breu 

fragment, és un llibre de l'Antic Testament dels que s'anomenen  

apocalíptics, perquè anuncien fets extraordinaris a la fi del temps. 
Però sempre, enmig de situacions difícils i doloroses, hi ha la pro- 
mesa esperançada de salvació de Déu per al seu poble.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 288 - GUARDEU-ME, DÉU MEU, …) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA 
Continuem escoltant, en aquesta segona lectura, la carta als cris-

tians hebreus, que ens explica tot el que Jesús ha fet per nosaltres: 
ell, amb la seva entrega, ens ha alliberat del pecat i ens ha obert les 
portes de la vida per sempre.  

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  
Presentem les nostres pregàries a Déu, el Pare, amb tota 

confiança. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.   
1.Pels pastors de l'Església. Que amb el seu exemple siguin 

estímul perquè sorgeixin noves vocacions al ministeri ordenat. 
PREGUEM  

2.Per la nostra Església diocesana. Que disposi dels recursos 
materials necessaris per dur a terme la seva activitat i mantenir 
les seves obres apostòliques. PREGUEM  

3.Pels responsables de l'economia de l'Església. Que duguin a 
terme el seu servei amb dedicació i encert. PREGUEM 

4.Pels qui governen el nostre món. Que actuïn sempre amb 
rectitud d'intenció, perquè tota persona pugui viure dignament. 
PREGUEM  

5.Pels jubilats i les jubilades. Que puguin viure amb pau i goig 
aquesta etapa de la seva vida. PREGUEM 

6.… 
7.Per tots els qui som aquí. Que el Pare de l'amor i de la miseri-

còrdia ens rebi un dia amb els nostres germans difunts al ban-
quet del seu Regne. PREGUEM 
Escolteu, Senyor, les pregàries que us he adreçat, i guar-

deu-nos sempre de tot mal. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 
OFERTORI 

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un 
cant: proposo el 591-1 - DES DEL MÓN…) 

(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a 
buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar) 

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Avui, Senyor, ens invites a somiar i treballar per un món nou. 
Vols que siguem conscients de les dificultats. Tots els canvis fan 
més aviat por i podem perdre persones que s'estimen més 
continuar fent el que feien perquè sempre s'ha fet així. 

Tu, Senyor, no ets pas cap profeta de calamitats això sí, ens 
recordes que en aquest món i en l'univers no hi ha res definitiu. El 
nostre planeta és el resultat de cataclismes espacials i cada pas 
endavant cultural o científic ha suposat suor, llàgrimes i molt 
esforç. 

Senyor, el món nou que ens anuncies no ve acompanyat de la 
destrucció de la humanitat. Ens estimes i has donat la vida per 
nosaltres. Fes-nos col·laboradors de la teva obra de transfor-
mació. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 
els Sants tot cantant:  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Amb la mirada posada en el Regne que esperem, adrecem-nos 
al Déu del cel tot dient: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
Doneu-nos, Senyor, la veritable pau: aquella pau que ens fa 

estar reconciliats amb vós, Pare, amb nosaltres mateixos i amb el 
nostre entorn. Doneu-nos, Senyor, aquella pau que neix d'un cor 
bo i d'un esperit recte. Doneu-nos Senyor, la vostra Pau: una pau 
que ens faci actius, tolerants, creadors, lliures, justos, alegres i 
persones d'esperança. 

Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres… 
Germans i germanes, donem-nos la pau. (Cant de Pau: 123)  

COMUNIÓ 
(Mentre elevem una partícula consagrada:) 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 351 - EN TU TROBEM LA VIDA…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, hem rebut el sagrament del Cos i la Sang del vostre Fill 

i us preguem que aquesta Eucaristia, que ell mateix ens manà que 
celebréssim en memorial seu, ens faci créixer en l'amor. 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).  
Glorifiqueu el Senyor amb la vostra vida. Germanes i germans, 

anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 22- ELS VOSTRES MISSATGERS…)

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 (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.

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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