CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XXI. C. 21/08/2016
CANT D’ENTRADA

(40 - POBLE DE BATEJATS)

SALUTACIÓ

SALM RESPONSORIAL

Responent a les paraules de la lectura, aclamem ara al Senyor
perquè ell vol que la Bona Nova de l'Evangeli arribi a tots els
homes i dones del món sencer.
(Cant del Salm: 458 - LLOEU EL SENYOR)

Recordem que Jesús va dir: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom
meu, allí sóc jo enmig d’ells.»
Comencem, doncs, aquesta Celebració de la Paraula, EN el nom del MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant…
La segona lectura ens convida a continuar endavant en el
seguiment de Jesús, malgrat totes les dificultats.
Que la gràcia i la pau de nostre Senyor Jesucrist siguin amb tots
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de Senyor)
AL·LELUIA

MONICIÓ D’ENTRADA

L'Evangeli de Jesús ens convida a tenir sempre una mirada
ben ampla cap al món sencer. Perquè tothom, sigui d'on sigui, és
cridat a viure la vida nova de Jesús, cadascú des de la seva
cultura pròpia,des de la seva història, des de la seva manera de
ser.
Amb goig, doncs, comencem la nostra trobada. Una trobada que
cada diumenge es repeteix arreu del món, amb gent semblant a
nosaltres i amb gent que se'ns assembla ben poc. Però
compartint tots la mateixa fe i la mateixa esperança.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, posem-nos davant Déu i preparem-nos per celebrar
aquest diumenge demanant perdó pels nostres pecats. (silenci)
Recordem que en el temps de durant l’any, i amb motiu de l’Any Jubilar de la
Misericòrdia, es proposa fer servir la segona fórmula de l’acte penitencial, que parla
de la misericòrdia de Déu. Recordeu que la fórmula es triba a la pàgina 11 del
Cantoral de MD.

– 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… (Recitar el Glòria)

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Oh Déu, que uniu els cors dels fidels en un mateix anhel,
concediu als cristians de tots els pobles que estimin allò que
maneu i desitgin allò que prometeu, perquè enmig de les coses
inestables d'aquest món els nostres cors es mantinguin ferms allí
on es troba l'alegria veritable.
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

En una visió de futur plena d'entusiasme, la profecia que ara
escoltarem ens parla de la crida de Déu a tots els pobles de la
terra. És el que es farà realitat amb Jesús.

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 ara les nostres pregàries a Déu el nostre Pare,
amb una mirada ben ampla i oberta. Preguem i diguem:
ESCOLTEU-NOS, PARE.
1. Per l'Església, per totes les comunitats cristianes que avui,
arreu del món, es reuneixen com nosaltres per celebrar el
diumenge. Que tots visquem sempre amb molt de goig la
nostra fe en Jesús. PREGUEM
2. Per les Esglésies joves dels països on el cristianisme és més
recent. Que siguin font de renovació per a l'Església universal.
PREGUEM
3. Pels que aquest estiu no han pogut fer vacances per motius
econòmics o de salut. Que trobin tota la força i l'ajut que
necessiten per continuar endavant. PREGUEM
4. Pels que han d'abandonar els seus països per causa de la
guerra o de la pobresa. Que trobin l'acollida que tota persona
mereix. PREGUEM
5. …
6. Per nosaltres. Que tinguem sempre el cor ben obert als altres,
siguin d'on siguin. PREGUEM
Escolteu, Pare, les nostres pregàries. l, vós que voleu que
la Bona Nova de la salvació arribi a tothom, feu- nos a
nosaltres bons missatgers del vostre amor. Per Crist, Senyor
nostre. (Amén)

I la cerquem ... oblidant la paraula que tu mateix ens has dit:
que tu ets la porta i el camí, i que els que entrin per tu se salvaran,
i podran entrar i sortir lliurement.
Sedueix-nos amb paraules d'amor perquè ens decidim d'una
vegada a passar per aquesta porta que ets tu, amb l’amor, i res
més, per tot equipatge.
Lliga’ns a tu amb llaços de comunió, i guia’ns per aquest camí
de fidelitat que tu mateix has seguit estimant fins a l'extrem.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Units amb tots els nostres germans cristians, tal com Jesús ens
va ensenyar, gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Ara fem aquell gest simbòlic de cada diumenge,on ens
demostrem l’amor que ens tenim els uns als altres.
Que la Pau de Jesús sigui amb tots nosaltres…
Germans i germanes, 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 351 - EN TU TROBEM LA VIDA …)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Concediu-nos, Senyor, que aquest remei, que ens ve de la
vostra misericòrdia, ens ajudi a complaure-us en tot. 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).
Que trobem sempre en Jesús el nostre goig i la nostra força.
Germans i germanes, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 100 - MARXEM EN PAU)

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 37 - BENAURATS)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Adrecem al Senyor, abans de combregar, una pregària d’acció
de gràcies:
Senyor, ens dius que mirem de entrar per la porta estreta… I
ens posem a buscar amb desfici aquesta porta que tant ens
aconselles.

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

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.

