
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l'any XXIII. C. 04/09/2016 

CANT D’ENTRADA 
(553 - EL CAMÍ QUE FEU JESÚS)  

SALUTACIÓ 
Un cop més, recordem les paraules de Jesús: «Allí on hi ha dos o 

tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig d’ells.» 
Saben a Jesús, doncs, present i presidint aquesta celebració, la 

comencem, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant… 
Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el 

Senyor, siguin amb tots  nosaltres…   (resposta: i amb l’esperit de 
Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Sigueu benvinguts a celebrar el diumenge, el dia del Senyor. 

Venim, novament, amb fe, amb el desig ardent d'experimentar en 
la nostra vida la misericòrdia del Senyor; venim amb set de Déu, 
de la seva Paraula i del sagrament del seu Cos. 

ACTE PENITENCIAL 
Iniciem la celebració d’aquest Diumenge tot demanant perdó a 

Déu dels nostres pecats, de les nostres infidelitats. Invoquem la 
seva misericòrdia en uns moments de silenci. (silenci) 

– Vós, el nostre pastor: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, el nostre guia:  
CRIST, TINGUEU PIETAT.   

– Vós, la nostra llum.: 
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).  
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 
En aquesta lectura se’ns convidarà a descobrir la voluntat del 

Senyor, i a demanar la seva saviesa. 
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 320 - EL SENYOR ES LA MEVA FORÇA…) 
MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 

Avui escoltem a la segona lectura una carta molt personal de 
l'apòstol sant Pau. Un esclau s'ha escapat del seu amo i ha anat 
a trobar l'apòstol que és a la presó. L'amo aquell és cristià i amic 
de Pau. I Pau li escriu demanant-li que rebi l'esclau com un 
germà.. 

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 a Déu, el nostre Pare, les nostres pregàries per 

totes les necessitats de l'Església i del món sencer. Preguem 
tot dient: ESCOLTEU-NOS PARE      
1.Per l'Església, per tots els cristians. Que amb la nostra manera 

de viure i amb la nostra paraula, siguem testimonis de la llum 
de Jesucrist. PREGUEM 

2.Pels que ho han deixat tot per seguir Jesús i donar testimoni de 
l'Evangeli. Que visquin amb molt de goig la seva entrega. 
PREGUEM 

3.Pels joves que no creuen però se senten atrets d'alguna 
manera per Jesucrist. Que puguin arribar un dia a trobar 
l’alegria de la fe. PREGUEM  

4.Pels científics i els investigadors. Que la seva tasca serveixi per 
aconseguir una vida millor per a tothom. PREGUEM  

5.… 
6.Pels qui ens hem reunit avui en aquesta església per celebrar 

l'Eucaristia. Que la Paraula que hem escoltat i el Cos i la Sang 
de Crist que rebrem, donin fruit en les nostres vides. 
PREGUEM 
Escolteu, Pare del cel, les pregàries que amb fe us hem 

presentat i acolliu-les bondadosament. Per Crist, Senyor 
nostre.  (Amén) 

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

cant: proposo el 18 - POBLE INMENS…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Adrecem al Senyor, abans de combregar, una pregària d’acció 
de gràcies: 

Senyor, l'amor i l'obediència a Josep i a la teva Mare mai no et 
fou cap nosa per acomplir la Voluntat de Déu. Fes-nos cristians 
conseqüents amb la nostra fe i amb les nostres obligacions 
familiars. 

Senyor, ens costa de vegades entendre que ser deixeble 
comporta unes exigències concretes. Ens vols lúcids i 
responsables. 

Senyor, dóna força als pares que en situació econòmica difícil 
carreguen la creu que els toca viure perquè els seus fills tinguin tot 
el que necessiten. Concedeix creativitat als constructors i 
empresaris que han perdut els seus negocis. Que trobin camins i 
esma per crear llocs de treball. 

Senyor, són moltes les persones que dediquen la seva vida al 
servei dels altres: que sentin la teva presència i la nostra 
estimació. 

Pau deixa anar Onèsim perquè per damunt de l’afecte o de la 
necessitat hi ha la justícia i el bé de les persones. És una manera 
de posar ordre en el nostre amor. Senyor, que les nostres 
relacions i afectes ens facin oberts i generosos. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus 
(Cant del Sant, Sant, Sant). 

PARENOSTRE 
Els qui creiem en Jesús som cridats a viure amb una gran 

confiança, perquè sabem que el Pare ens estima i no ens deixa 
mai de la seva mà. Per això, tal com Jesús ens ha ensenyat, 
gosem dir:  

(Resar o cantar el Parenostre) 
PAU 

Ara arriba el moment de mostrar-nos mútuament que ens 
estimem. 

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 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT …) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, vós que alimenteu els vostres fidels amb la Paraula i el 

sagrament, concediu-nos que progressem de tal manera amb els 
dons del vostre Fill estimat, que meresquem de compartir la seva 
mateixa vida. 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).  
Glorifiqueu el Senyor amb la vostra vida!  
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 59 - AMISTAT, UNEIX-NOS!…)

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.

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

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
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