
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l'any XIII. C. 26/06/2016 

CANT D’ENTRADA 
( 112 - EL SEU CAMÍ,…)  

SALUTACIÓ 
Novament, recordem aquelles paraules de nostre Senyor Jesucrist: 

“Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig d’ells”. 
Amb total convenciment que és el propi Jesús el que avui ens 

reuneix, i sabent que és present enmig nostre, comencem aquesta 
Celebració de la Paraula, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant… 

Que el Déu de l'esperança, que per l'acció de l'Esperit Sant ens 
omple d'alegria i de pau, sigui amb tots nosaltres … (resposta: i amb 
l’esperit de Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Som aquí, en el dia del Senyor, per recordar i actualitzar la 

seva mort i la seva resurrecció. Venim a trobar-nos amb ell en el 
si de la comunitat eclesial. Així serem omplerts de la gràcia de 
Déu, el nostre Pare.  

Avui, a l'evangeli de sant Lluc, sentirem com Jesús inicia el llarg 
camí que el durà fins a Jerusalem, on tindrà lloc aquesta mort i 
resurrecció que cada diumenge fem present en la nostra 
celebració. Sentim-nos avui cridats a seguir-lo en el seu camí de 
fidelitat.  

ACTE PENITENCIAL 
Iniciem aquesta celebració, tot demanant perdó a Déu pels 

nostres pecats. En uns moments de silenci, implorem la seva 
misericòrdia. (Silenci) 

– Senyor, tingueu pietat de nosaltres:  
PERQUÈ HEM PECAT CONTRA VÓS.  

– Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia:  
I DONEU-NOS LA VOSTRA SALVACIÓ 

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

SENYOR, TINGUEU PIETAT / CRIST, TINGUEU PIETAT / 
SENYOR, TINGUEU PIETAT.  

GLÒRIA 
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, vós ens heu convertit en fills de la llum per la gràcia de 

l'adopció; no permeteu que ens envoltin les tenebres de l'error, 
ans manteniu-nos sempre en l'esplendor de la veritat.  

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 
Escoltem, en aquesta primera lectura, la crida que Déu fa a 

Eliseu per convertir-se en l'ajudant del profeta Elies.  

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

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
Sant Pau, a la segona lectura, ens exhorta a viure la nostra 

vida tot deixant-nos guiar per l'Esperit i no pels criteris del món.  
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 al Senyor les nostres pregàries, amb l'esperança 

que seran escoltades. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, 
SENYOR.     
1.Pel papa Francesc, pel nostre bisbe ___, pels preveres, els 

diaques i per tot el poble de Déu. Perquè siguem testimonis per 
al món de l'amor de Déu en les nostres vides. PREGUEM  

2.Pels qui viuen angoixats, pels qui no tenen esperança. Perquè 
amb l'ajut del Senyor puguin sortir d'aquesta situació feixuga. 
PREGUEM  

3.Per tots els qui tenen responsabilitats socials i polítiques. 
Perquè serveixin sempre els altres amb sinceritat i honradesa. 
PREGUEM  

4.Pels qui no tenen feina i no saben com tirar endavant. Perquè 
els responsables polítics i socials trobin solucions a aquesta 
realitat tan dolorosa. PREGUEM  

5.… 
6.Pels qui ens hem aplegat per celebrar el memorial del Senyor, 

mort i ressuscitat. Perquè desitgem sempre estar més units a 
Déu. PREGUEM  
Escolteu, Senyor, les pregàries que us hem presentat amb 

fe i ompliu-nos sempre del vostre Esperit Sant. Per Crist 
Senyor nostre. (Amén) 

OFERTORI 
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un 

cant: proposo el 53 - NO HO SENTS? (estrofa 4)…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara, abans de resar el Parenostre i de rebre la Comunió, 
adrecem al Senyor una pregària d’acció de gràcies: 

Senyor Jesús, el salm d’avui parla del camí que duu a la vida. 
Quin és, aquest camí? Com el podem trobar? Com aprenem a 
caminar-hi? 

El camí ets tu, Senyor Jesús, i s’aprèn vivint com tu, passant 
per la vida fent el bé, beneint els qui no ens accepten, deixant-se 
guiar per l’Esperit, sentint el goig de ser estimat pel Pare del cel. 

Et donem gràcies, Senyor Jesús, perquè, amb tota la teva vida, 
ens ensenyes l’únic camí que pot portar tothom a la vida plena. 

Et donem gràcies perquè ens convides a seguir-te i perquè 
cada vegada que caiem o ens entrebanquem ens ajudes a 
aixecar-nos i renoves les nostres forces. 

Fes que no oblidem que també hem d’ajudar altres persones a 
descobrir que tu ets el Camí de la Vida. 

Per això, Senyor, i amb ganes de seguir-vos, unim les nostres 
veus a les dels Àngels i els Sants tot cantant 

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Com a fills i filles de Déu, i tal com Jesús ens  ha ensenyat, 
gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
  Només ens resta fer una cosa abans de rebre la Comunió, i és 

demostrar-nos els uns als altres que ens trobem en comú–unió, i 
desitjar-nos que en els nostres cors arreli aquella Pau que ens 
desitja el Senyor. (Amén) 

Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…  
Germans i germanes, de tot cor, donem-nos la pau. (Cant de 

Pau 123) 
COMUNIÓ 

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 355 - SI CREIEM QUE ÉS VIVENT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Que ens doni vida, Senyor, aquest sacrifici del qual hem 

participat, perquè, units a vós amb un amor constant, donem 
aquell fruit que perdura.  

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).  

En el nom del Senyor ressuscitat, germanes i  germans, anem-
nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 66 - AMB LA FORÇA DEL SENYOR,…)

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: 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.

Durant tot el temps de durant l'any proposem d'usar la segona fórmula de l'acte 
penitencial, que ens parla de la misericòrdia de Déu, ja que estem dins l'Any Sant 
de la Misericòrdia. Caldrà que, sobretot els primers dies, ho expliquem i ensenyem 
bé als fidels aquesta segona fórmula. Podeu indicar que Ia fórmula es troba a la 
pàgina 11 del Cantoral de Missa Dominical.

mailto:genis68@me.com
mailto:genis68@me.com

