
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l'any XXVI. C. 25/09/2016 

CANT D’ENTRADA 
(556-T'ESTEM CRIDANT TOTA LA NIT…)  

SALUTACIÓ 
Jesús ens va dir: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí 

sóc jo enmig d’ells.» 
Sabent-lo, doncs, enmig nostre, comencem aquesta celebració, en 

el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant… 
Que Jesús, el Senyor, que ens reuneix entorn de la seva taula, sigui 

amb tots nosaltres…   (resposta: i amb l’esperit de Senyor) 
MONICIÓ D’ENTRADA 

Aquesta nostra reunió de cada diumenge va començar –ho 
sabem prou bé– aquell dia en què Jesús reuní els seus apòstols 
al cenacle, abans de la seva mort en creu. Ell va voler que 
repetíssim els seus gestos i les seves paraules d'aquella nit. Uns 
gestos i unes paraules "que són el seu memorial': 

Molts textos de la Bíblia descriuen el tracte de Déu amb la 
humanitat en forma de banquet. Perquè compartir una taula 
festiva és una de les millors experiències de bona relació entre 
les persones. 

ACTE PENITENCIAL 
Comencem la nostra celebració en silenci, invocant la 

misericòrdia de Déu. (silenci) 
– Vós, que aixequeu de la pols el desvalgut: 

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que traieu el pobre de la cendra: 

CRIST, TINGUEU PIETAT.   
– Vós, que sou excels, als ulls de tots els pobles: 

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, mai no manifesteu tant la vostra omnipotència, com 

quan perdoneu i us compadiu. 
Enriquiu-nos amb els dons de la vostra gràcia, per tal que, 

corrent cap al terme promès, esdevinguem hereus dels béns 
celestials. 

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 diumenge passat, també avui la primera lectura és del 

profeta Amós. Són paraules dures, fortes, clares. Que ens 
ensenyen sense dubtes què en pensa el nostre Déu sobre el 
pobres i els rics. 

SALM RESPONSORIAL 
Cantem ara en el salm el nostre Déu, que està a favor dels 

pobres i els vol salvar. 
(Cant del Salm: 241 - LLOA EL SENYOR, ANIMA MEVA…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
A l'acabament de la seva vida, Pau parla al seu deixeble 

Timoteu. Escoltem-ho com una crida que ens fa també a 
nosaltres. 

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 ara les nostres pregàries al Pare tot dient:PARE, 

ESCOLTEU-NOS       
1.Per tota l'Església, pel papa i pel nostre bisbe, pels preveres i 

diaques, i per tots els responsables de les nostres comunitats. 
PREGUEM  

2.Pels cristians que  són perseguits o que han de fugir dels seus 
països per causa de la seva fe. PREGUEM 

3.Pels missioners i missioneres, i per tots els qui han deixat la 
seva terra per treballar al servei de l'Evangeli. PREGUEM 

4.Pels joves que viuen en la inseguretat de no trobar feina 
estable; per les parelles que no poden iniciar la seva vida de 
família per problemes econòmics. PREGUEM 

5.Per les dones que són maltractades pels seus marits o les 
seves parelles. PREGUEM  

6.… 
7.Per nosaltres, per les nostres famílies, pels nostres amics, i per 

tota la gent que coneixem. PREGUEM 
Escolteu, Pare, la pregària dels vostres fills, i feu-nos 

generosos a compartir els nostres béns perquè així siguem 
dignes del banquet del cel. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 37 - TOTS AQUELLS QUI ESTIMEN SER 
POBRES…) 

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

 Adrecem al Senyor, una pregària d’acció de gràcies: 
Senyor, ens recordaves diumenge passat que havíem de 

guanyar-nos amics fent un bon ús dels diners. 
Avui ens dius què li pot passar a qui no atén el teu consell: el ric 

Epulon és condemnat, no per haver tingut riqueses sinó per haver-
les tingut com un egoista, només per a si, per «no haver-se 
guanyat amics a base de la riquesa injusta». 

Deslliura'ns de l'egoisme, que ens tanca al teu amor i a les 
necessitats dels germans. Fes que ens convertim a la solidaritat i 
entrem amb decisió al servei d'aquesta fraternitat universal que vas 
anunciar amb la teva Paraula i vas instaurar amb la teva 
Resurrecció. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 
els Sants tot cantant: 

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Demanem ara, a Déu el nostre Pare, que a ningú no li falti el pa 
de cada dia, tant aquest pa de l'Eucaristia que alimenta l'esperit, 
com el pa material que alimenta el cos. Plegats, 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) 

Demostrem-nos el nostre amor, dels uns envers els 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 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT …) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, que aquest sagrament de vida ens renovi totalment, a fi 

que en la glòria siguem cohereus del vostre Fill, del qual 
compartim la passió cada vegada que anunciem la seva mort. 

 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).  

Disposats a compartir l'amor de Déu envers els pobres i els 
desemparats, germanes i germans, anem-nos-en en pau. 
(resposta) 

(Cant Final: 566 - AL·LELUIA, PLE DE VIDA… (estrofa 4))

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.
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