
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l'any XXVIII. C. 09/10/2016 

CANT D’ENTRADA 
(552 - PIETAT, OH DÉU…)  

SALUTACIÓ 
Un cop més, recordem aquelles paraules de Jesús «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 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 
La paraula Eucaristia, segur que tots ho sabem,vol dir "acció de 

gràcies". l és que la cosa més important que fem cada diumenge 
quan ens reunim a l'església entorn de la taula del Senyor és 
això: donar gràcies al Pare per tots els seus dons, i sobretot pel 
seu do més gran: perquè ens ha donat el seu Fill Jesucrist com a 
germà nostre, i ens ha incorporat a la seva família per mitjà del 
baptisme.  

Avui, precisament, les lectures de la Paraula de Déu ens 
parlaran de ser agraïts. Comencem, doncs, amb aquest esperit la 
nostra trobada dominical.  

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, posem-nos davant Déu. (silenci) 

– Vós, que ens ajudeu i acompanyeu sempre: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que ens mostreu el vostre amor fidel:  
CRIST, TINGUEU PIETAT.   

– Vós, que ens feu compartir la vostra vida: 
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).  
Que la vostra gràcia, Senyor, ens precedeixi i ens acompanyi 

sempre i ens faci sol·lícits i constants en la pràctica del bé.. 
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 
Comencem la litúrgia de la Paraula amb una història antiga, en 

què un estranger dóna gràcies a Déu per la seva curació. A l’evan-
geli veurem un altre estranger, un samarità, que manifesta també 
el seu agraïment a Jesús.   

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 263 - D’UN CAP A L’ALTRE DE LA TERRA…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
A la segona lectura, sant Pau ens convida a refermar la nostra 

fe en Jesús.  

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  
Amb el cor agraït per la salvació que Déu ens dóna, presen-

tem ara les nostres pregàries tot dient, com els leprosos de 
l'evangeli: JESÚS, APIADEU-VOS DE NOSALTRES.         
1.Perquè tots els cristians visquem la celebració de l'Eucaristia 

com una sincera i joiosa acció de gràcies al Pare. PREGUEM  
2.Perquè els preveres, cridats per Déu a ser d'una manera 

especial portadors de la seva misericòrdia, visquin la seva 
tasca amb un gran agraïment per la missió que han rebut. 
PREGUEM 

3.Perquè els governants de les nacions tinguin com a prioritat fer 
possible una vida digna per a tota persona, tal com Déu vol. 
PREGUEM 

4.Perquè els que s'enriqueixen amb el negoci de les armes o de 
la droga es converteixin i treballin al servei de la vida i no de la 
mort. PREGUEM  

5.… 
6.Perquè els qui avui participem en aquesta església de la taula 

de Jesucrist, aprenguem a estimar-nos tal com ell ens ha 
estimat. PREGUEM 
Jesús, Mestre i Senyor nostre, apiadeu-vos de nos- altres i 

concediu-nos els dons del vostre amor. Vós, que viviu i 
regneu pels segles dels segles.  (Amén) 

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

cant: proposo el 366 - NO PODEM PAS CAMINAR…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

 Abans de combregar, adrecem al Pare una pregària: 
Senyor, quan a aquells nou leprosos tu els tornaves la salut, els 

alliberaves d’un mal pitjor: de l’exclusió social i religiosa. 
Nosaltres oblidem fàcilment que el progrés i el nivell de 

benestar d’aquest món que diem civilitzat s’ha construït massa 
sovint amb violència contra altres pobles i excloent-los del 
progrés. 

I ja que tots tenim un mateix Pare i ens volem sentir més avui 
necessitem demanar perdó per la violència i l’exclusió que la 
nostra societat de progrés ha exercit sobre altres pobles amb 
menys possibilitats. 

I si potser ens hem fet solidaris del seu empobriment i exclusió, 
ajuda’ns avui a fer-nos solidaris del dolor d’aquesta pobresa i del 
compromís d’alliberació. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Amb goig i confiança, 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 351 - EN TU TROBEM LA VIDA …) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Implorem humilment, Senyor, de la vostra majestat, que així 

com ens alimenteu amb el sagrament del Cos i de la Sang del 
vostre Fill, ens feu també participants de la naturalesa divina.  

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).  

Plens d'agraïment al Déu que ens acompanya sempre i ens 
dóna la salvació, germanes i germans, anem-nos-en en pau. 
(resposta) 

(Cant Final: 100 - MARXEM EN PAU… (estrofa 2))

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.
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