
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
El Cos i la Sang de Crist. C. 29/05/2016 

CANT D’ENTRADA 
( 351 - EN TU TROBEM LA VIDA,…)  

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 (fent la senyal 
de la creu sobre sí mateix)… 

Que Jesús, el pa viu baixat del cel, sigui amb tots nosaltres … 
(resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Avui celebrem la festa de Corpus, aquest dia dedicat a 

manifestar d'una manera especial la nostra fe en Jesús que se'ns 
dóna ell mateix, en el pa i el vi de l'Eucaristia, com a aliment de 
vida per sempre. Amb goig responem a la invitació que ell ens fa, 
amb goig l'adorem com a Mestre i Senyor nostre, amb goig ens 
comprometem a viure el seu amor a tothom, i sobretot als pobres. 

ACTE PENITENCIAL 
Posem-nos ara a la presència de Déu, i demanem perdó pels 

nostres pecats. (Silenci) 

– Senyor, tingueu pietat de nosaltres:  
PERQUÈ HEM PECAT CONTRA VÓS.  

– Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia:  
I DONEU-NOS LA VOSTRA SALVACIÓ 

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… (Cantat) 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Senyor nostre Jesucrist, vós ens heu deixat un sagrament 

admirable per memorial de la vostra passió. Concediu-nos una 
devoció tan gran als misteris del vostre Cos i de la vostra Sang, 
que experimentem constantment en nosaltres els efectes de la 
vostra redempció. Vós, que viviu i regneu amb Déu Pare en la 
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles… (resposta)  

MONICIÓ PER A LA PRIMERA LECTURA 
Molts segles enrere, en els començaments de tot, un estrany 

personatge ofereix pa i vi al patriarca Abraham com a signe de la 
benedicció de Déu. És com una figura del que Jesús ens ofereix a 
nosaltres: la seva presència, la seva vida, la seva salvació.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 307- ETS SACERDOT PER SEMPRE,…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
Jesús ens ofereix a nosaltres també pa i vi. I aquest pa i vi és 

ell mateix, mort i ressuscitat. És l'aliment que ens dóna vida per 
sempre. 

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  
Units en la fe i en l'amor, preguem el nostre Pare tot dient: 

ESCOLTEU-NOS, PARE.   
1.Per tota l'Església, cridada a donar davant del món un bon 

testimoni de la misericòrdia de Déu. PREGUEM  
2.Pels nens i nenes que aquest any participen per primera 

vegada de l'Eucaristia. PREGUEM  
3.Per tots aquells que, en el nostre país i arreu del món, viuen en 

la pobresa. PREGUEM 
4.Pels treballadors i els voluntaris de Càritas, i per tots els qui 

dediquen el seu temps al servei dels necessitats. PREGUEM  
5.… 
6.Per nosaltres, reunits aquí per compartir l'Eucaristia de Jesús. 

PREGUEM 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i feu que tinguem 

sempre fam d'aquell que se'ns ha donat com a pa de vida 
eterna, Jesús Senyor nostre, que viu i regna amb vós pels 
segles dels segles. (Amén) 

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

cant: proposo el 362  - CAL QUE TOTS MENGEM…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, representat en 
aquestes formes que ens va consagrar el mossèn la setmana 
passada, adrecem a Déu una pregària d’acció gràcies:  

Senyor Jesucrist, «Pa de la Vida», que partint el pa en el darrer 
Sopar demanaves als teus deixebles que féssim així el teu 
memorial. 

Et fonem gràcies perquè en la petitesa d'un gest hi has amagat 
tota la teva vida: una vida partida, una vida donada, de servei als 
germans i germanes, sobretot als més pobres i febles. 

Que els qui compartim aquest pa, per fer així el teu memorial, 
compartim també els teus sentiments i aprenguem a descobrir en 
el pobre el misteri de la teva real presència. 

Que els qui compartim aquest pa, asseguts a una mateixa taula, 
sapiguem compartir també el teu compromís pel Regne. 

Per tot això i donant-vos gràcies, amb tots els qui creuen en 
vós, us us cantem amb els àngels i amb els sants, tot dient: 

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Tal com Jesús ens ha ensenyat, fidels al seu mestratge, gosem 
dir: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
 Senyor Jesús, sempre present enmig dels homes i atent als qui 

us invoquen. Feu-nos sentir la vostra paraula de vida, escalfeu el 
nostre esperit per tal que, més enllà de les aparences, anem 
construint àmbits de pau, d'integritat, de germanor i de vida 
comunitària,a la manera dels primers cristians. (Amén) 

Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…  
En l'Esperit del Crist ressuscitat, 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…) 

DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 
(amb la patena o el copó al damunt de l'altar): Avui, en aquest 

moment després de combregar, farem un gest de reconeixement 
solemne de Jesús presenten l'Eucaristia. La solemnitat de Corpus 
ens dóna l'ocasió per a aquest signe de fe i d'adoració eucarística. 
Preguem ara, doncs, en silenci davant el Santíssim Sagrament, i 
després farem la reserva al sagrari, acompanyada del nostre cant. 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, concediu la plena fruïció de vós en la vida eterna als qui 

l'han pregustada en el temps, per la comunió del vostre Cos i de la 
vostra Sang. Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles. 
(resposta) 

COMIAT 
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT 

(fent la senyal de la creu sobre si mateix).  
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 361 - HEM MENJAT EL PA DEL CEL)

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.

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a 
genis68@me.com i demanar-m’ho.

Durant tot el temps de durant l'any proposem d'usar la segona fórmula de l'acte 
penitencial, que ens parla de la misericòrdia de Déu, ja que estem dins l'Any Sant 
de la Misericòrdia. Caldrà que, sobretot els primers dies, ho expliquem i ensenyem 
bé als fidels aquesta segona fórmula. Podeu indicar que Ia fórmula es troba a la 
pàgina 11 del Cantoral de Missa Dominical.

Ara tothom prega en silenci, agenollats o drets. Després es fa la reserva (si es 
vol, amb encens i ciris), mentre es canta un cant eucarístic (344- ON HI HA 
VERITABLE AMOR). l seguidament, es passa a la pregària final i s'acaba com de 
costum. 
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