
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge 3er d’Advent. C. 13/12/2015  

CANT D’ENTRADA 
( 501-1 - A VÓS ELEVO LA MEVA ÀNIMA…)  

SALUTACIÓ 
Novament ens trobem i un cop més recordem aquelles paraules 

de Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo 
enmig d’ells.». 

Convençuts que Jesús és aquí, 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 Senyor, que ve a salvar-nos, sigui amb tots nosaltres… 
(resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Sigueu benvinguts, germans i germanes, a celebrar l'Eucaristia 

en aquest tercer diumenge d'Advent. Avui tota la litúrgia ens 
convida a intensificar els sentiments d'alegria i d'agraïment. I és 
avui, precisament, que a la nostra diòcesi i a totes les diòcesis del 
món se celebra l'inici de l'Any Sant de la Misericòrdia. Amb tot el 
goig, agraïm en aquesta Eucaristia la misericòrdia del Déu que es 
fa home i ve a viure amb nosaltres. 

CORONA D’ADVENT 
Per anunciar la Bona Nova de la vinguda del Senyor, encenem 

el tercer ciri de la corona d'Advent. Jesús ens il·lurnina amb la 
seva llum. 

– Llum del món, que veniu a il·luminar els qui viuen en les 
tenebres: SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Guia de la humanitat, que veniu a conduir el vostre poble 
per les rutes de la veritat i de la justícia: CRIST, 
TINGUEU PIETAT. 

– Font de vida, que veniu a curar les ferides de la nostra 
feblesa: SENYOR TINGUEU PIETAT. 

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

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la festa del 

naixement del vostre Fill: concediu-li d'arribar amb alegria a les 
festes de Nadal i de celebrar-les solemnement amb el goig de 
l'Esperit.  

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 
Sofonies va denunciar, com d'altres profetes, els pecats de 

Jerusalem i dels seus habitants: la idolatria, la increença i la 
corrupció. I va fer una crida a la conversió. Quan deixem lloc per 
al Senyor en les nostres vides, el pecat s'allunya, i Déu renova el 
seu amor per nosaltres. Per això, l'alegria, la festa, el goig han de 
ser les nostres característiques de batejats, i no el desànim.   

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 291 - CANTANT DE GOIG…) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA 
Escoltem ara una altra crida a l'alegria, però en boca de sant Pau. 

El Senyor és a prop. Res no ens ha d'inquietar.  
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 
(Cantat)CREC EN UN DÉU… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
A Jesús, llum i esperança de la humanitat sencera, 

preguem i diguem-li: VENIU, SENYOR JESÚS.   
1.Perquè tota l’Església, en aquest Any Sant que comencem, 

experimenti i doni testimoni de la misericòrdia de Déu envers 
tothom. PREGUEM 

2.Perquè tots els cristians sapiguem renovar-nos per rebre el 
Senyor que ve a nosaltres. PREGUEM  

3.Perquè els pares i mares cristians siguin sempre per als seus 
fills exemple d'amor mutu, de generositat amb els pobres, i de 
fe en Jesús. PREGUEM  

4.Perquè en el món creixi la justícia; perquè la riquesa no es 
quedi només en mans d'uns quants, sinó que arribi a tothom, 
tal com Déu vol. PREGUEM 

5.… 
6.Perquè en totes les circumstàncies de la vida, passi el que 

passi, no deixem mai de confiar en el Senyor. PREGUEM 
Veniu, Senyor, vós que porteu al món la pau i l'alegria. 

Veniu a salvar-nos, vós que 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 503 - EXULTEM GERMANS…) 
(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 

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare 
una pregària: 

Ens has donat la teva paraula per dir-nos que estaràs sempre 
amb nosaltres, per dir-nos que –amb el Pare i l´Esperit– faràs 
estada en el cor del creient, i que et trobarem en el germà sol i 
desemparat. 

I ens hem avesat a «saber» que ets a prop, al cor de l'Església i 
al cor de cadascú. Però ens costa de «sentir» la teva presència 
com a font de vida, de joia i d´esperança. 

La gent preguntava a Joan «què havia de fer». Nosaltres ho 
escoltem avui dels teus llavis quan després de partir el pa ens 
demanes: «Feu això que és el meu memorial.» 

Que el Pa partit que mengem, ens faci «fer Cos» amb tu mateix 
i ens faci sentir-nos «un sol Cos» amb els germans. 

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 
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 
(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 366 - NO PODEM PAS CAMINAR…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Implorem, Senyor, de la vostra clemència, que els aliments 

divins que hem rebut ens purifiquin dels pecats i ens preparin per 
a les festes que s'acosten.  

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: 509 - RESSONI EN EL SILENCI…)
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