CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge V de Pasqua. C. 24/04/2016
CANT D’ENTRADA

( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

Aquest any, durant el temps de Pasqua, llegim com a segona
lectura el llibre de l'Apocalipsi. Escoltem avui l'anunci de la vida
nova que Déu ofereix a la humanitat sencera, una vida en la qual
no hi haurà ja dolor ni tristesa ni mort.

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
AL·LELUIA
d’ells.».
Convençuts que Jesús és aquí, comencem aquesta celebració, EN EVANGELI
EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la senyal
de la creu sobre sí mateix)…
HOMILIA
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
Que el Déu de la vida, que ha ressuscitat d'entre els morts el seu Fill
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
Jesucrist, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del
vostre rector)
Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

PROFESSIÓ DE FE

CREC EN UN DÉU… (versió curta cantada tota la Pasqua)
En aquest temps de Pasqua, la primera lectura dels Fets dels
Apòstols ens va mostrant el camí de la primera comunitat
PREGÀRIA DELS FIDELS
cristiana. És com un esclat d'alegria, perquè cada cop hi ha més
A Jesús ressuscitat, vida i esperança per a la humanitat
gent que se sent cridada per l'Evangeli. Pau i Bernabé,
sencera, preguem-li i diguem-li: JESÚS RESSUSCITAT,
incansablement, plens de la força de Déu, van amunt i avall fent
ESCOLTEU-NOS.
conèixer la Bona Nova de Jesús.
1. Per tots els cristians. Que sapiguem estimar-nos els uns als
Aquesta força de Déu, aquesta gràcia de Déu, també ha
altres tal com Jesús ens ha estimat. PREGUEM
arribat fins a nosaltres. Per això som aquí. I també nosaltres, com
2. Pels nens i nenes que es preparen per rebre per primer cop
Pau i Bernabé, som cridats a fer conèixer Jesús als nostres
l'Eucaristia. Que coneguin i estimin Jesús cada dia més.
germans.
PREGUEM

ASPERSIÓ

Amb l'alegria de ser seguidors de Jesús, recordem ara el
nostre baptisme, que ens va fer fills de Déu i ens va omplir del
seu Esperit.
Es fa l'aspersió per tota l'església, (Podem cantar el cant MD 40 POBLE DE BATEJATS)
Que Déu totpoderós ens purifiqui del pecat i, per aquesta
celebració, ens faci dignes de participar a la taula del seu Regne.
(resposta: Amén).

GLÒRIA

(L’ideal seria cantar-lo) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Oh Déu, vós ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els
vostres fills; mireu aquests fills que tant estimeu i concediu als qui
creuen en Crist la llibertat veritable i l'herència eterna.
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 A LA PRIMERA LECTURA

Com diumenge passat, avui la primera lectura ens parla de
l'acció evangelitzadora de Pau i Bernabé.I ens mostra com la fe
cristiana trenca les fronteres de la religió jueva i arriba a tothom.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 228 - EL SENYOR ES COMPASSIU,…)

Tenim present que és un manament, però hem oblidat que és
«nou» i diferent: i l’hem volgut complir a còpia d’esforç com si es
tractés d’un manament més.
Fer-nos conscients de la novetat d’aquest manament que Jesús
ens deixà: és el manament de la Llei nova, -escrita sobre el cor
dels teus fidels-, és el manament de l'Aliança nova i eterna
segellada gràcies a l’amor del teu Fill -que ha donat la vida per
nosaltres- i gràcies a l'Esperit que ens dóna als creients la
possibilitat d’actuar també en l’amor.
Fes-nos experimentar el teu amor, perquè siguem capaços
d’estimar com tu ens has estimat.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills i filles de
Déu, i podem dir-li a Déu: Pare. Així doncs, agraïts i amb
confiança, gosem dir: (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…
En l'Esperit de Jesucrist ressuscitat, donem-nos la pau. (Cant de
Pau 123)

3. (A Catalunya). Ara que hem celebrat la festa de Sant Jordi i
som a punt de celebrar la de la Mare de Déu de Montserrat,
preguem per Catalunya, pel nostre futur en pau, en justícia i en
bona convivència. PREGUEM
4. Pels responsables de l'economia i de la política. Que en l'actual COMUNIÓ
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
situació de crisi facin tot el que calgui perquè tothom pugui
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
viure dignament. PREGUEM
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
5. Pels països del Tercer Món. Que hi sigui cada cop més viva la
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
fe de Jesucrist, i sorgeixin moltes vocacions sacerdotals i
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
religioses d'aquelles terres. PREGUEM
persona que combregui)
6. …
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
7. Per tots nosaltres. Que la Pasqua de Jesucrist ens ompli de
(Proposo el 363- JESUCRIST ENS HA ESTIMAT…)
joia profunda. PREGUEM
Escolteu, Jesús ressuscitat, les nostres pregàries, i doneu- PREGARIA FINAL
nos el vostre Esperit Sant. Vós, que viviu i regneu pel segles
Preguem (pausa).
dels segles. (Amén)
Senyor, assistiu benignament el vostre poble i feu que, alimentat
amb els sagraments celestials, passi de la vellura del pecat a la
OFERTORI
novetat de la vida. Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 576 - L’ESPERIT DE DÉU…)
COMIAT
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Anem i portem a tothom l'alegria del Senyor ressuscitat.
Germanes i germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia!.
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
(resposta)
una pregària:
(Cant Final: 588 - VIROLAI)
Pare de tots nosaltres, tu coneixes a fons el cor de cadascú.
Saps quantes vegades ens hem proposat de seguir fidelment el
manament de Jesús! Però saps també quantes vegades ens hem
cansat aviat de seguir-lo!

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