
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l'any XXXI. C. 30/10/2016 

CANT D’ENTRADA 
(551 - SENYOR NO ENS DEIXIS…)  

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

sóc jo enmig d’ells.». 
ja que Jesús és enmig nostre, comencem aquesta celebració, en el 

nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant… 
Que Jesús, el nostre Mestre i Senyor, sigui amb tots nosaltres…   

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

Avui a l'evangeli sentirem aquella història tan coneguda de 
Zaqueu, el publicà que volia veure Jesús. Els publicans 
treballaven al servei dels ocupants romans per cobrar els 
impostos de l'imperi, i estafaven tot el que podien els seus 
conciutadans. Per això eren considerats uns pecadors. Però 
Jesús, malgrat això, se'l mira amb amor i entra a casa seva.  

Jesús fa això mateix amb nosaltres. Ens mira amb amor i entra 
a casa nostra. l nosaltres, cada cop que ens reunim per celebrar 
l'Eucaristia, li donem gràcies per aquest amor seu.   

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, posem-nos davant Déu i demanem perdó pels 

nostres pecats. (silenci) 
– Vós, que sou compassiu i benigne: 

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que sou bo per a tothom:  

CRIST, TINGUEU PIETAT.   
– Vós, que heu vingut a buscar i a salvar el que s'havia 

perdut: 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 misericordiós, vós feu als vostres fidels la gràcia de servir-

vos d'una manera digna i meritòria. Concediu-nos de córrer sense 
destorbs cap als béns que ens prometeu. 

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 
A l'evangeli d'avui escoltarem la història de Zaqueu. Preparem-

nos-hi ara, en aquesta primera lectura, amb una reflexió d'un savi 
de l'Antic Testament que ens parla de la misericòrdia de Déu.   

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 228 - EL SENYOR ÉS COMPASSIU…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
Sant Pau, a la segona lectura, ens convida a viure amb pau en 

l'espera de la vinguda definitiva del Senyor.  

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 les nostres pregàries a Déu el nostre Pare tot 

dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.         
1.Perquè l'Església, i cada un dels cristians, visquem amb goig 

l'amor i la misericòrdia de Déu que sempre ens acompanya. 
PREGUEM 

2.Perquè els cristians que viuen en països on són perseguits 
sentin amb ells la força de Déu i el suport dels germans que 
compartim la mateixa fe. PREGUEM  

3.Perquè en els cors de tots els homes i dones del món hi creixin, 
cada cop més, sentiments de generositat, de justícia i de 
concòrdia. PREGUEM  

4.Perquè els governants del nostre país i de tots els països 
treballin sincerament pel benestar de tots els ciutadans. 
PREGUEM  

5.Perquè els qui viuen en greus dificultats econòmiques tinguin 
l'ajuda que necessiten per poder tirar endavant.  PREGUEM  

6.… 
7.Perquè tots nosaltres siguem uns bons testimonis de l'Evangeli, 

amb la nostra paraula i amb la nostra manera de viure. 
PREGUEM 
Escolteu, Pare, les pregàries que us hem presentat, i 

doneu-nos la vostra misericòrdia. Per Crist, Senyor nostre.  
(Amén) 

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

cant: proposo el 53 - NO HO SENTS?…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim el cos de crist aquí present damunt l’altar, 
adrecem al Pare una pregària: 

Amb Zaqueu, el publicà, ens estàs dient, Senyor, que, malgrat 
tot, Déu confia en el cor humà més que no pas nosaltres 
mateixos. 

Nosaltres sabem què vol dir «perdut». I quan a algú li posem 
aquesta etiqueta, mirem d'evitar el seu tracte perquè no ens 
encomani la seva misèria. 

Però tu, Senyor, ens dius que no és aquesta la manera com 
Déu mira el cor de les persones. 

Aquells que nosaltres tenim per perduts, aquells que excloem 
del nostre costat, Déu els fa objecte del seu amor, del seu perdó i 
la seva misericòrdia. 

Et donem gràcies perquè ens has fet saber  que, malgrat tantes 
infidelitats de part dels homes, Déu no deixa mai d'estimar 
aquesta humanitat que Ell ha creat. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Com a fills i filles de Déu, i tal com Jesucrist ens ha ensenyat, 
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 arriba el moment d’expressar-nos com ens 
estimem.)  

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 372 - DEL CRIST TOTS SOM GERMANS …) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Deixeu-nos sentir cada dia més, Senyor, els efectes de la vostra 

gràcia i prepareu-nos a rebre les promeses de les quals són ja 
penyora els misteris que ens alimenten.   

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).  

El Senyor ens envia a ser els seus testimonis  
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 54 - CANTAREM AL SENYOR…)
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