CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge VI de Pasqua. C. 01/05/2016
CANT D’ENTRADA

( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)

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 la vida, que ha ressuscitat d'entre els morts el seu Fill
Jesucrist, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del
Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Estem encara de ple en el temps de Pasqua, en el qual
celebrem amb tota la joia la resurrecció de Jesucrist, que ens ha
donat la vida i la salvació i vol que participem de la seva divinitat.
Amb esperit d'acció de gràcies, disposem-nos a escoltar la seva
Paraula i a alimentar-nos del seu Cos i la seva Sang.

ASPERSIÓ

En record del nostre baptisme, amb l'aspersió de l'aigua,
renovarem el nostre compromís baptismal de ser fills de Déu i
d'actuar en la nostra vida en consonància amb aquesta condició i
dignitat.
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).
Déu totpoderós, feu que sense minvar en el fervor celebrem
aquest temps de joia en honor del Senyor ressuscitat, perquè el
misteri que anem recordant es manifesti sempre en les nostres
obres.
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

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

La segona lectura ens dóna la visió de la ciutat santa de
Jerusalem, revestida de la glòria del Senyor. És una imatge de
l'Església, el poble dels seguidors de Jesucrist.

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… (versió curta cantada tota la Pasqua)

(Cant del Salm: 270 - QUE US LLOÏN LES NACIONS,…)

PARENOSTRE

Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills i filles de
Déu, i podem dir-li a Déu: Pare. Així doncs, agraïts i amb
A Jesús ressuscitat, vida i esperança nostra, presentem-li
confiança, gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)
amb fe i amb confiança les nostres pregàries. Responguem
tot dient: JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTEU-NOS.
PAU
1. Per la santa Església. Perquè sigui sempre el lloc del
Betlem i la del matí de Pasqua. Ajudeu-nos a guanyar-la i a
trobament de tots els homes i dones amb el Senyor ressuscitat.
merèixer-la. Per això, feu-nos sortir de nosaltres mateixos per
PREGUEM
acollir-vos a vós i anar cap als altres. Ensenyeu-nos a tenir una
relació cordial amb les persones, els fets, la vida. Feu-nos viure
2. Pels qui han estat batejats en aquesta Pasqua. Perquè,
sostinguts per les comunitats cristianes, puguin donar fruits de
amb simplicitat i senzillesa. (Amén)
bones obres. PREGUEM
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
3. Per totes les nacions. Perquè la pau anunciada per Jesús faci
En l'Esperit del Crist ressuscitat, donem-nos la pau. (Cant de
néixer iniciatives de reconciliació entre els pobles que sofreixen
Pau 123)
els estralls de la guerra. PREGUEM
COMUNIÓ
4. Pels malalts i pels qui en tenen cura. Perquè Jesús ressuscitat
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
sigui el seu consol i la seva força. PREGUEM
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
5. Pels treballadors i treballadores, en aquest dia del Primer de
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
Maig. Perquè tota persona pugui tenir una feina que li permeti
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
viure dignament. PREGUEM
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
6. …
persona que combregui)
7. Pels qui avui participem en aquesta trobada dominical. Perquè
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
aquesta celebració ens ajudi a créixer en el camí de la nostra fe
(Proposo el 579-2 – L’ESPERIT DEL SENYOR…)
en Jesús mort i ressuscitat. PREGUEM
Senyor Jesús ressuscitat, escolteu les nostres s ̇ pliques
PREGARIA FINAL
i envieu-nos el vostre Esperit Sant. Vós, que viviu i regneu
Preguem (pausa).
immortal i gloriós pels segles dels segles. (Amén)
Déu omnipotent i etern, que en la resurrecció de Crist ens heu
fet renéixer a la vida eterna, incrementeu en nosaltres el fruit del
OFERTORI
sagrament pasqual i enfortiu el nostre esperit amb l'aliment
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
salvador. Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
cant: proposo el 566 - CRIST ENS HA SALVAT…)

PREGÀRIA DELS FIDELS

En la primera lectura veurem com ja en les primeres comunitats
cristianes sorgeixen els primers conflictes, però Pau i Bernabé són PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
enviats per tal de trobar-hi una solució.
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

SALM RESPONSORIAL

L’hem sentit bé, el teu missatge, el tenim ben present i volem fer
cas de les teves paraules.
Però quan dius: «Me’n vaig, però tornaré!» nosaltres –massa
sovint i de bona fe– esperem encara la teva tornada, i no ens
adonem de la teva presència.
Dóna'ns el teu Esperit Defensor que ens faci recordar tot el que
has dit, ens ho faci entendre,i ens ajudi a fer-ho vida cada dia.
Aleshores el Pare ens estimarà i vindreu a viure amb nosaltres.
Per tot això i donant-vos gràcies, amb tots els qui creuen en
vós, us alabem amb alegria i us cantem amb els àngels i amb els
sants, tot dient:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, representat en
aquestes formes que ens va consagrar el mossèn la setmana
passada, adrecem a Déu una pregària d’acció gràcies:
Senyor, tu ens has dit: «El qui m’estima, farà cas de les meves
paraules».

COMIAT

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
En la joia del Senyor ressuscitat, germanes i germans, anemnos-en en pau, al·leluia, al·leluia!. (resposta)
(Cant Final: 596-1 - REGINA CAELI)
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