
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
NADAL. 25/12/2015  

CANT D’ENTRADA 
( 521 - AVUI LA PAU HA BAIXAT DEL CEL…)  

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)… 

Germans i germanes: ens ha nascut el Crist! Que la seva pau, 
la seva gràcia, el seu amor, siguin amb tots nosaltres… (resposta) 

CALENDA  
(un Lector sense introducció prèvia) 
Us anunciem, germans i germanes, una bona nova que portarà 

a tot el poble una gran alegria; escolteu-la amb cor joiós. 
Havien passat milers i milers d’anys d’ençà que Déu, al principi, 

creà el cel i la terra i féu l’home a la seva imatge i semblança; i 
milers i milers d’anys des que havia cessat el diluvi i l’Altíssim 
havia fet resplendir l’arc iris, senyal d’aliança i de pau.  

Prop de dos mil anys després que Abraham, el nostre pare en la 
fe, va deixar la seva terra; 1250 anys després que els israelites, 
guiats per Moisès, van sortir d’Egipte; mil anys després de la unció 
de David com a rei; l’any 752 de la fundació de Roma; l’any 42 de 
l’ imperi d’Octavi August; quan el món sencer gaudia de gran pau, 
ara fa 2014 anys, a Betlem de Judà, un poble humil d’Israel, 
ocupat pels romans, en una establia, perquè no hi havia lloc a 
l’hostal, de Maria verge, esposa de Josep, de la casa i família de 
David, va néixer Jesús, Déu etern, Fill de l’Etern Pare i home 
veritable, Anomenat Messies i Crist. 

GLÒRIA 
Com aquella nit els àngels a Betlem, també ara nosaltres 

proclamarem amb goig la glòria de Déu. La glòria de Déu és 
aquell infant que ara contemplem allà a l'estable, acompanyat de 
l'amor de Maria i de Josep. La glòria de Déu és Jesús, carn de la 
nostra carn. La glòria de Déu és la pau, la vida, l'esperança per a 
la humanitat sencera. Perquè Déu ens estima amb un amor 
immens.(CANTAR EL GLÒRIA) 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
NIT: 
Senyor, vós heu fet resplendir aquesta nit santa amb la claror de 

la llum veritable. Feu que, els qui a la terra coneixem el misteri 
d'aquesta llum, puguem fruir al cel del goig que ella ens porta.  

DIA: 
Oh Déu, que d'una manera admirable creàreu la dignitat de la 

naturalesa humana i d'una manera més admirable encara l'heu 
restaurada. Feu que participem de la divinitat d'aquell que volgué 
compartir la nostra condició humana.  

(Comú)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) 

PRIMERA LECTURA 
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 262- AVUI ENS HA NASCUT …) 
SEGONA LECTURA 
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 mossèn) 

PROFESSIÓ DE FE 
CREC EN UN DÉU (Llarg)… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
Avui s'ha revelat la bondat de Déu, avui hem conegut com 

Déu ens estima. Per això, amb tota confiança, preguem 
perquè tothom pugui conèixer i sentir aquest amor. Preguem 
tot cantant: (411) QUE EL VOSTRE AMOR… 
1.Que la nostra mirada s'estengui avui arreu del món. Preguem 

per tots els homes i dones de tots els pobles de la terra. 
PREGUEM TOTS JUNTS 

2.D'una manera especial, preguem pels qui tenen la vida 
marcada pel dolor i la tristesa, sigui pel motiu que sigui. 
PREGUEM TOTS JUNTS 

3.Preguem pels països que estan en guerra. Que Jesús, el 
Príncep de la Pau, els doni força per avançar en el camí de la 
pau, del respecte, de la justícia, del perdó. PREGUEM TOTS 
JUNTS 

4.Avui, les comunitats cristianes d'arreu del món ens reunim per 
celebrar el Déu fet home. Preguem perquè tota l'Església, i 
cada un dels cristians, siguem sempre un signe transparent de 
l'amor i la bondat de Déu. PREGUEM TOTS JUNTS 

5.… 
6. I finalment, preguem per nosaltres mateixos, i per les nostres 

famílies, i per tota la gent que tenim a prop. PREGUEM TOTS 
JUNTS 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i vesseu el vostre 

amor damunt nostre i damunt del món sencer. Per Crist, 
Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 525 - LES DOTZE VAN TOCANT…) 
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: 

Ens has trencat els esquemes, Senyor. L'experiència ens diu 
que en el nostre món les paraules s'escolten, i les persones es 
veuen. Però Tu, de la teva Paraula, n'has fet una vida, n'has fet un 
home de carn i sang. 

D'aquesta manera, tot el que volies dir-nos ens ho has dit d'una 
vegada, en una Paraula, en una Vida, en Jesús. 

Gràcies d'aquesta «Paraula vivent». Gràcies d´aquesta «Vida 
parlant» que ha trucat a la porta del nostre món, per donar un nou 
alè de vida i d’esperança a cada un dels teus fills i filles. 

Fes que escoltem i mirem aquesta Paraula amb un cor despullat 
de paraules, ben agraït, ple de silenci i de contemplació. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

El Fill de Déu es va fer home perquè nosaltres  ens diguéssim, i 
fóssim de debò, fills i filles de Déu. Per això ara, seguint el seu 
ensenyament, gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
Som al punt d’expressar-nos l’amor mutu que ens tenim. 
Que la pau del Senyor sigui sempre 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 524 - SANTA NIT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Feu, Pare, que els qui celebrem amb alegria el naixement del 

vostre Fill, puguem comprendre la profunditat d'aquest misteri amb 
una fe ben íntegra i estimar-lo amb tot l'ardor del nostre cor. Per 
Crist, Senyor nostre. (resposta) 

COMIAT I ADORACIÓ FINAL 
Ara després de la Benedicció final, podem acostar-nos a 

presentar la nostra adoració al nen Jesús. 
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) 
(Fem l’adoració mentre cantem: 522- FIDELS ATENSEU-

VOS…)

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.

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

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
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