CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XXII. C. 28/08/2016
CANT D’ENTRADA

(89-POBLE DE DÉU)

SALUTACIÓ

Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí
sóc jo enmig d’ells.»
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, la
comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
SANT…
El Senyor sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de
Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

Estem llegint aquests diumenges, a la segona lectura, fragments de la carta als Hebreus. Avui sentirem com Déu ens ha
cridat a estar a prop seu.

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)

Avui, a l'evangeli, sentirem com Jesús va a dinar a casa d'un
PROFESSIÓ DE FE
dirigent dels fariseus, i com allà ens ofereix una colla d’ensenyaCREC EN UN DÉU…
ments. Jesús, al llarg de la seva vida, no es va estar d'anar a
PREGÀRIA
DELS FIDELS
menjar a les cases que el convidaven, fossin qui fossin els seus
Presentem ara les nostres pregàries al Pare, units a Jesús,
companys de taula. Jesús volia estar a prop de tothom. l per això,
el mitjancer de la nova aliança. Preguem tot dient:
el dia abans de la seva mort, ens va deixar el pa i el vi de l’EucaESCOLTEU-NOS PARE
ristia per estar sempre a prop nostre. l nosaltres, amb esperit
1. Perquè l'Església sigui davant del món un exemple de
d'acció de gràcies, ens reunim cada diumenge per celebrar la
senzillesa i d'humilitat. PREGUEM
seva presència.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, preparem-nos per compartir la taula de Jesús.
(silenci)
– Vós, defensor dels pobres:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, força dels febles:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, esperança del món:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
pecats i ens dugui a la vida eterna…

GLÒRIA

GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… (Recitar el Glòria)

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Déu omnipotent, tot el que és bo ve de vós; sembreu en els
nostres cors l'amor del vostre nom, aviveu-lo amb l'esperit de
pietat i guardeu-lo sol·lícitament.
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 una anticipació de l'ensenyament de Jesús a l'evangeli
d'avui, la primera lectura ens convida a ser humils i modestos.
Escoltem-ho.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 257 - ÉS MAGNÍFIC EL QUE EL SENYOR…)

Ajuda'ns, Senyor, a viure amb dignitat. Que només ens
agenollem davant Teu i als peus del germà necessitat i que ni les
lloances ni el menyspreu ens apartin del camí de l'Evangeli.
Acompanya, Senyor, els qui tornen de vacances. Que
condueixin amb prudència i retornin amb alegria al treball o als
estudis.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Amb esperit humil, tal con Jesús ens ha ensenyat, gosem dir:
(Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Un cop més, farem 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)
2. Perquè cada cop hi hagi més joves disposats a seguir Jesús en
el ministeri ordenat o en la vida religiosa. PREGUEM
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
3. Perquè els qui aquests dies estan acabant les vacances tornin
a la vida quotidiana amb ganes de portar pau i goig al seu
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
voltant. PREGUEM
persona que combregui)
4. Perquè les famílies que pateixen greus problemes econòmics o
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
de salut trobin la fortalesa i l'ajuda necessàries per tirar
(Proposo el 362 - CAL QUE TOTS …)
endavant. PREGUEM
PREGARIA FINAL
5. …
Preguem (pausa).
6. Perquè tots nosaltres donem sempre un bon testimoni de la
Confortats amb el pa de la taula celestial, us preguem, Senyor,
nostra fe i la nostra esperança. PREGUEM
que aquest aliment de la caritat reforci els nostres cors i els mogui
Escolteu, Pare de misericòrdia, les nostres pregàries, i no
a servir-vos en els germans. Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
ens deixeu mai de la vostra mà. Per Crist, Senyor nostre.
(Amén)
COMIAT
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
OFERTORI
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
Confiant en el nostre Déu, que estima els humils i els senzills,
cant: proposo el 62 - VÓS SOU, SENYOR…)
germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
(Cant Final: 100 - MARXEM EN PAU)
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Adrecem ara al Senyor, abans de combregar, una pregària
d’acció de gràcies:
Senyor, ens fas avinent que l'honor i els llocs de preferència no
ens corresponen pas per la nostra observança religiosa. Per al
cristià l'honor més gran ha de ser servir els altres. Ajuda'ns a
entendre-ho i a practicar-ho.
Que la nostra pràctica cristiana, Senyor, no endureixi el nostre
cor. Que mai no anteposem les normes a la dignitat i felicitat dels
germans.
Senyor, que els cristians aprenguem a comprometre'ns
políticament. Que donem exemple de coherència i de generositat
envers els conciutadans.
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.

