CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XXX. C. 23/10/2016
CANT D’ENTRADA

(89 - POBLE DE DÉU…)

SALUTACIÓ

Tornem a ser aquí, i un cop més abans de començar 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 de nostre Senyor Jesucrist, l'amor del Pare i el do de
l'Esperit Sant siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de
Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

A la segona lectura escoltarem ara el testimoni de l'apòstol
Pau, que al final de la seva vida ens parla de la seva fidelitat
constant a l'anunci de l'Evangeli.

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

Avui és un diumenge una mica diferent. Estem en el temps de
CREC EN UN DÉU…
durant l'any, anem seguint la lectura contínua de l'evangeli de
PREGÀRIA
DELS FIDELS
Lluc, però l'Església ens convida a posar els ulls d'una manera
En aquest diumenge del Domund presentem, plens de fe i
especial en una intenció que hem de tenir sempre ben present: la
confiança, les nostres pregàries a Déu. Responguem tot
crida de Jesús a fer arribar el seu Evangeli a tota la terra.
dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
Avui és, en efecte, el dia del Domund, el Diumenge Mundial de
1. Per l'Església. Perquè visquem amb joia la crida que el Senyor
la Propagació de la Fe, i amb aquesta mirada ben estesa a tots
ens fa a compatir l'Evangeli i els seus dons amb totes les
els homes i dones que no coneixen Jesucrist comencem la nostra
persones. PREGUEM
celebració.
2. Pels missioners i missioneres escampats pel món. Perquè

ACTE PENITENCIAL

A l'evangeli d'avui sentirem la tan coneguda paràbola del
fariseu i el publicà. Amb l'actitud humil del publicà, posem-nos ara
davant Déu i reconeguem-nos pecadors. (silenci)
– Vós, que sou el defensor dels pobres:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou el refugi dels febles:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou l'esperança dels pecadors:
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)

rebin el recolzament espiritual i material que necessiten.
PREGUEM
3. Pels joves de les nostres comunitats. Perquè estiguin també
disposats a escoltar la vocació missionera. PREGUEM
4. Pels que governen les nacions. Perquè serveixin lleialment els
pobles que els han estat encomanats, defensant els febles i
treballant per la pau i bé comú. PREGUEM
5. …
6. Per nosaltres. Perquè, com el publicà de l'evangeli, ens
acostem sempre a Déu amb esperit d'humilitat, confiant en la
seva misericòrdia i no en els nostres mèrits. PREGUEM
Feu-vos present, Senyor, a les nostres súpliques, i
atorgueu-nos de saber fer sempre la vostra voluntat. Per
Crist, Senyor nostre. (Amén)

OFERTORI

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Oh Déu, que voleu que tots els homes se salvin i arribin a
conèixer la veritat; mireu com n'és, d'immensa, la vostra collita i
envieu-hi treballadors que prediquin l'evangeli per tot el món, a fi
que el vostre poble, aplegat per la paraula de la vida i envigorit
pels sagraments, avanci pel camí de la salvació i de l'amor.
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

Avui, a l'evangeli, sentirem la coneguda història del fariseu i el
publicà. Ara, en aquesta primera lectura, per preparar-nos-hi, un
savi de l'Antic Testament ens parla de com Déu escolta sempre la
pregària dels pobres.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 232 - EL SENYOR ÉS A PROP…)

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 551 - SENYOR, NO ENS DEIXIS…)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA

Dóna'ns, Senyor, la senzillesa del publicà o la simplicitat del nen
Claret, que es pensava que des de la imatge de Maria hi havia un
fil telegràfic fins al cel... Que la nostra oració vagi més enllà de les
paraules i s'expressi en el nostre cos i en les nostres accions.
Senyor, deslliura'ns del pecat d'orgull, de la inconsciència de
creure'ns superiors als altres. I dóna'ns la senzillesa per acceptar
els nostres pecats i punts dèbils. Perquè només reconeixent la
nostra realitat et pots fer present en la nostra història.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Amb el desig que el nom de Déu sigui conegut i estimat per tots
els homes i dones de la terra, ara, 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)
(Som al punt d’expressar-nos l’amor mutu que ens tenim.)
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).
Alimentats amb el do de la nostra redempció, us demanem,
Senyor, que, per la celebració d'aquest sagrament, s'estengui
arreu la fe veritable.
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Ara que comencem aquesta part de la celebració en que
COMIAT
combregarem amb les formes que va consagrar el mossèn
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
diumenge passat; ara que tenim el cos de crist aquí present
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
damunt l’altar, adrecem al Pare una pregària:
Amb el desig de ser missioners i missioneres de l'Evangeli en la
Gràcies, Senyor, perquè ets just, que no pots ser parcial; però et nostra vida de cada dia, germanes i germans, anem-nos-en en
decantes descaradament a favor dels pobres, escoltes les
pau. (resposta)
súpliques de l'oprimit; no desatens el clam de l'orfe o de la vídua
(Cant Final: 20 - LLOEM EL SENYOR…)
quan repeteixen la seva queixa. Llurs penes mouen el teu favor.
Senyor, tenim certa tendència a creure'ns millors que els altres,
fem com el fariseu: ens mirem piament al mirall i passem l'estona
xerrant amb nosaltres mateixos.
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.

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.

