CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge 1er d’Advent. C. 29/11/2015
CANT D’ENTRADA

( 501-1 - A VÓS ELEVO LA MEVA ÀNIMA…)

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA

El nostre camí, la nostra vida, és una preparació per al dia de la
vinguda definitiva del Senyor. Escoltem ara una crida a viure intensament aquesta preparació.

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
AL·LELUIA
enmig d’ells.
EVANGELI
Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens
reuneix aquí, i sentint-lo present enmig nostre, iniciem la nostra
HOMILIA
celebració, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
Que el Senyor, que ens ve a portar la pau, la llum i la vida, sigui amb
vostre rector)
tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

PROFESSIÓ DE FE

(Cantat)CREC EN UN DÉU…
Ressona avui, enmig nostre, un anunci ple d'esperança: el
PREGÀRIA DELS FIDELS
Senyor ve! El Senyor ve per renovar les nostres vides, el Senyor
Mentre esperem la vinguda definitiva del Senyor, preguem
ve per renovar el camí de la humanitat i conduir-la cap al seu
perquè el seu amor, la seva pau, la seva llum, transformin ja
Regne.
ara les nostres vides i les dels nostres germans. Preguem tot
Avui, en iniciar el temps d'Advent, som cridats a viure amb
dient (cantant): VENIU, SENYOR JESÚS.
alegria aquest anunci joiós i a respondre-hi. Per rebre el Senyor
1. Perquè arribi un dia en què tothom, tots els homes i dones de
avui i cada dia, i per viure un dia per sempre en el cel nou i la terra
la terra, puguin viure amb pau, amb esperança, amb confiança
nova que ell ens ofereix.
davant el futur. PREGUEM
CORONA D’ADVENT
2. Perquè els governants, els polítics, els qui tenen el poder ecoAra, comencem la celebració com fem cada any en arribar
nòmic o militar, treballin sincerament pel benestar de tothom, i
aquest temps: encenent el primer ciri de la corona d'Advent, com
sobretot dels qui menys tenen. PREGUEM
un signe que ens marcarà el camí cap a Nadal.
3. Perquè el poble d'Israel, que va rebre des de molt antic la crida
del Senyor, s'esforci per buscar la pau i mostri davant el món el
– Llum del món, que veniu a il·luminar els qui viuen en les
tenebres: SENYOR, TINGUEU PIETAT.
rostre amorós de Déu. PREGUEM
– Guia de la humanitat, que veniu a conduir el vostre poble
4. …
per les rutes de la veritat i de la justícia: CRIST,
5. Perquè els qui avui, en començar aquest temps d'Advent, ens
TINGUEU PIETAT.
hem reunit en aquesta església per viure aquesta celebració,
– Font de vida, que veniu a curar les ferides de la nostra
convertim el nostre cor per preparar la vinguda del Senyor.
feblesa: SENYOR TINGUEU PIETAT.
PREGUEM
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
Veniu, Senyor Jesús. Esquinceu el cel i baixeu, i renoveu el
pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).
camí de la humanitat. Vós que viviu i regneu pels segles dels
segles. (Amén)
COL·LECTA
Preguem (pausa).
OFERTORI
Concediu, Senyor, als vostres fills d'acollir, amb bones obres, la
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
vinguda del vostre Fill Jesucrist, perquè, comptats entre els elegits
cant: proposo el 509 - RESSONI EN EL SILENCI…)
a la seva dreta, posseïm en herència el Regne del cel.
(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar)
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.
MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA

Els anuncis d'esperança que els profetes adreçaven al poble
d'Israel enfonsat i dispersat, són anuncis d'esperança que s’adrecen avui també a nosaltres. A nosaltres també se'ns anuncia que
vindrà un salvador, descendent de la casa de David.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 252 - A VÓS ELEVO LA MEVA ÀNIMA…)

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
una pregària:
Dius que «molt aviat serem alliberats…» És la teva gran noticia
per a nosaltres. Gràcies, Senyor, per la teva bondat però ... de què
ens vols alliberar?
Aquest món que has fet ens ve tan a mida… que sovint no
tenim més preocupació, que la d'alliberar-nos de tot destorb i
gaudir-lo a fons, tant com puguem.

Les coses urgents de la vida ens priven d'estar per les
importants, ens afeixuguen el cor i no ens deixen alçar la mirada.
Sovint pensem: «Si ho tenim tot, Senyor! Què més ens podries
oferir?»
Allibera'ns de la superficialitat de la vida. Fes-nos intuir la
llibertat que ens anuncies. Dóna'ns un tast de la teva promesa.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Tot esperant la vinguda del seu Fill Jesucrist, i la vinguda
definitiva del Regne que ell mateix va anunciar, ens adrecem al
Pare del cel tot dient: (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)

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 362 - CAL QUE TOTS…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Que ens ajudi, Senyor, la participació d'aquest sagrament; i ara
ja, mentre caminem per aquest món que passa, comenceu a fernos-hi estimar les coses del cel i a posar el nostre cor en els béns
que perduren. 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: 505- DE VÓS NAIXERÀ…)

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