CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XXIX. C. 16/10/2016
CANT D’ENTRADA

(89 - POBLE DE DÉU…)

SALUTACIÓ

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)

Novament ens retrobem i, com sempre abans de començar,
recordem aquelles paraules de Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits
PROFESSIÓ DE FE
en nom meu, allí sóc jo enmig d’ells.».
CREC EN UN DÉU…
Amb consciència, doncs, que és el propi Jesús qui presideix aquesta PREGÀRIA DELS FIDELS
celebració, la comencem, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Preguem ara amb confiança a Déu Pare, que està sempre
Sant…
disposat a acollir els nostres desigs i els nostres anhels.
Que el Déu de l'esperança, que per l'acció de l'Esperit Sant ens
Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
omple d'alegria i de pau, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb
1. Perquè l'Església sigui un lloc de refugi i de consol per a tots
l’esperit de Senyor)
els desheretats del nostre món. PREGUEM
MONICIÓ D’ENTRADA
2. Perquè els qui exerceixen un ministeri en l'Església fomentin el
Venim, novament, a celebrar tots junts l'Eucaristia el diumenge,
diàleg com a expressió de caritat. PREGUEM
el dia del Senyor, en què commemorem la seva mort i la seva
3. Perquè els responsables polítics i socials treballin per construir
resurrecció. Venim tot portant les nostres alegries i les nostres
un món més just i lliure. PREGUEM
tristors. Deixem-nos tocar per la gràcia del Senyor que se'ns fa
4. Perquè els menyspreats i abandonats puguin portar una vida
present enmig de la nostra assemblea
veritablement humana. PREGUEM
5. …
ACTE PENITENCIAL
Comencem demanant perdó pels nostres pecats, fent uns
6. Perquè els qui rebem la misericòrdia de Déu en aquesta
moments de silenci, invocant el Pare misericordiós. (silenci)
Eucaristia la comuniquem al voltant nostre. PREGUEM
– Vós, que heu vingut a buscar els qui s'havien perdut:
Feu-vos present, Senyor, a les nostres súpliques, i
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
atorgueu-nos de saber fer sempre la vostra voluntat. Per
Crist, Senyor nostre. (Amén)
– Vós, que heu donat la vida per a la salvació del món:

CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que aplegueu els fills de Déu dispersos:
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 i etern, ensenyeu-nos de ser sempre generosos
amb vós i feu que servim de tot cor la vostra majestat.
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 la primera lectura veurem un episodi d'una batalla guanyada
pel poble d'Israel mentre Moisès té les mans aixecades, com a
signe de pregària envers Déu.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 407 - EL SENYOR ÉS EL MEU PASTOR…)

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

Com altres vegades, sant Pau, en aquesta segona carta a
Timoteu, l'anima a ser un home madur, a punt per a qualsevol
obra bona.

AL·LELUIA
EVANGELI

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 62 - VÓS SOU, SENYOR…)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA

PARENOSTRE

Jesús ens ha dit a l'evangeli que Déu escolta sempre la nostra
pregària. Per això, amb tota confiança, gosem dir:
(Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la
Pau, us dono la meva Pau, no mireu els nostres pecats sinó la fe
de l’Església i doneu-li aquella Pau i aquella Unitat que vós vau
demanar. Vós que viviu i regneu pel segles dels segles… (Amén)
(Un cop més hem arribat a aquella part de la celebració en que
ens demostrem, mútuament, que ens estimem; farem un petit gest
per desitjar-nos la pau 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).
Ajudeu-nos, Senyor, a ser millors per la participació en els dons
celestials: que en ells trobem ajut i ensenyament per a la vida
temporal i per a l'eterna.
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes
COMIAT
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
d’acció de gràcies:
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Senyor, no ho podem negar! Ens agrada imaginar-nos Déu com
En el nom del Senyor ressuscitat: germanes i germans, anemalgú omnipotent i benvolent disposat a respondre sense dilació
nos-en en pau. (resposta)
als nostres desigs més infantils.
(Cant Final: 50 - LA BONDAT I L’AMOR… (estrofa 2))
Voldríem que fos així, però … sabem que no és aquesta la
imatge que tu, Jesús, ens dónes de Déu quan ens en parles a
l’evangeli.
Fes-nos entendre d’una vegada que hem de pregar
constantment no perquè Déu no ens oblidi sinó perquè no ens
oblidem d’Ell...
... i perquè recordem constantment que Ell vol ser el nostre Pare
i vol realitzar en favor nostre aquest projecte de vida i d’amor que
és el Regne anunciat.
Ajuda’ns, Senyor, a «pregar sempre, sense perdre mai
l’esperança.»
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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