
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l'any XXVII. C. 02/10/2016 

CANT D’ENTRADA 
(112a-EL SEU CAMÍ…)  

SALUTACIÓ 
«Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig 

d’ells.», ens va dir Jesús. 
Conscients, que és el propi Jesús el qui presideix aquesta trobada, 

comencem la celebració, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant… 

Que el Senyor, que encamina els nostres cors a estimar-lo i a sofrir 
amb constància com Jesucrist, sigui amb tots nosaltres…   (resposta: i 
amb l’esperit de Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Per als cristians, el diumenge és el primer dia de la setmana i el 

més important. Ens reunim, convocats pel Senyor, per celebrar el 
misteri pasqual de la seva passió, mort i resurrecció. Que l'escolta 
atenta i orant de la Paraula de Déu i el sagrament del seu Cos i la 
seva Sang ens donin vida per al nostre dia a dia.  

ACTE PENITENCIAL 
Comencem la nostra celebració en silenci, invocant la 

misericòrdia de Déu. (silenci) 
– Vós, que sou el camí que ens condueix al Pare: 

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que sou la veritat que il·lumina els pobles: 

CRIST, TINGUEU PIETAT.   
– Vós, que sou la vida que renova el 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 i etern, la vostra pietat és tan gran que 

sobrepassa els mèrits i els desigs dels qui us supliquen; per la 
vostra misericòrdia, perdoneu les culpes que tem la nostra 
consciència i concediu-nos allò que la pregària no gosaria 
demanar. 

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 primera lectura del profeta Habacuc, veiem que 

davant el mal del món, la vida té l'última paraula: viurà el just, per- 
què ha cregut, malgrat les adversitats.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 227 - TANT DE BO…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
Sant Pau, en aquesta lectura, recomana a Timoteu de no 

avergonyir-se de donar testimoni de Jesús, el Senyor, ajudat per 
la força de l'Esperit Sant.  

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  
Germanes i germans: Estimem-nos de tot cor els uns als 

altres per tal que Déu escolti la nostra pregària. Responguem 
tot dient: ESCOLTEU-NOS, SENYOR.        
1.Demanem per a cada cristià una fe i una esperança que 

inspirin tot l'obrar de cada dia. PREGUEM  
2.Demanem que a cada país es treballi per millorar la justícia, el 

respecte mutu, la llibertat i la pau. PREGUEM  
3.Demanem que a tot arreu siguin superats els egoismes, que 

causen injustícies i divisions. PREGUEM  
4.Demanem per als ancians i per als malalts l'ajut dels qui els 

envolten. PREGUEM  
5.… 
6.Demanem per a tots nosaltres de celebrar amb fe aquesta 

Eucaristia en memòria de l'amor desinteressat de Jesús. 
PREGUEM 
Acolliu, Senyor, amb amor les nostres pregàries i satisfeu 

amb la vostra bondat les peticions dels qui us supliquen. Per 
Crist, Senyor nostre.  (Amén) 

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

cant: proposo el 53 - TNO HO SENTS?…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

 Adrecem al Senyor, una pregària d’acció de gràcies: 
Com els apòstols, Senyor,també nosaltres et demanem: 

«Dóna’ns més fe».Però voldríem afegir un prec a aquella petició 
que ells et van fer: «I purifica la nostra fe». 

Ens diem «creients», Senyor, però la nostra fe acostuma a ser 
una fe que creu veritats més que no pas una fe que creu en tu i es 
fia de tu, per damunt de tot. 

Recitem el credo de memòria però sovint ens oblidem de dir-te 
que sobretot creiem i confiem en tu. 

«Dóna’ns més fe», Senyor, perquè «només que tinguéssim una 
fe menuda con un gra de mostassa» l‘arbre mal arrelat de la nostra 
vida donaria els fruits que tu esperes i que nosaltres necessitem. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 

PARENOSTRE 
Amb una fe ben ferma i amb una esperança profunda, tal com 

Jesús ens va ensenyar, 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) 

És el moment de demostrar-nos que ens estimem 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 362 - CAL QUE TOTS …) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Déu totpoderós, que el pa que em compartit ens alimentin i ens 

omplin de goig; concediu que ens transformem en aliment 
compartit els uns envers els altres. 

 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: 54 - CANTAREM AL SENYOR…)
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