
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge II després de Nadal. C. 03/01/2016 

CANT D’ENTRADA 
( 521-1 - AVUI LA PAU HA BAIXAT DEL CEL…)  

SALUTACIÓ 
Un cop més, fem nostres aquelles paraules de nostre Senyor 

Jesucrist: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig 
d’ells. 

Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens reuneix 
aquí, i sentint-lo present enmig nostre, comencem aquesta Celebració 
de la Paraula, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT 
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que Jesús, l'infant de Betlem, el qui és la Llum per a les nostres 
vides, sigui amb tots nosaltres… (resposta) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Enmig del brogit d'aquestes festes de Nadal, aquest diumenge 

és un dia tranquil, gairebé silenciós. No celebrem cap festa 
concreta, sinó que les lectures, avui, ens convidaran a 
contemplar el misteri de l'amor de Déu, que es fa home per dur-
nos la seva Llum i la seva Vida. Amb pau, amb goig, disposem-
nos a escoltar la Paraula de Déu i a compartir el Pa de Vida, que 
és el mateix Jesús. 

ACTE PENITENCIAL 
Posem-nos ara davant Déu i demanem-li que ens doni el seu 

perdó i la seva gràcia, i ens faci forts davant les temptacions. 
(Silenci) 

– Vós,que sou el nostre germà:  
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que sou el Fill de Déu:  
CRIST, TINGUEU PIETAT.  

– Vós, que sou la nostra pau:  
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 omnipotent i etern, que sou la llum dels creients,santifiqueu 

el món amb la vostra glòria i manifesteu-vos a tots els pobles, amb 
l'esclat de la vostra llum. 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 ABANS DE LES LECTURES 
Disposem-nos a escoltar ara la Paraula de Déu. Enmig d'aquest 

temps de Nadal, les lectures ens conviden a contemplar la bondat 
de Déu que ha volgut fer-se present en la nostra història amb la  
seva gràcia i la seva benedicció. I per això, tal com sentirem a 
l'evangeli, el Fill de Déu s'ha fet home, i ha vingut a viure amb 
nosaltres. Amb goig, amb agraïment, escoltem aquest missatge de 
salvació. 

PRIMERA LECTURA 
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 223- SENYOR, CANTARÉ TOTA LA VIDA …) 
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 rector) 

PROFESSIÓ DE FE 
CREC EN UN DÉU (versió llarga)… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
Jesús ha vingut a portar-nos l'escalf i la companyia de 

l'amor de Déu. Preguem ara de tot cor perquè ningú no en 
quedi al marge; perquè tothom, a tot arreu, pugui viure amb 
alegria, amb esperança, amb confiança. Preguem tot dient: 
ESCOLTEU-NOS, PARE  
1.Perquè l'Església sigui una llar oberta a tothom; perquè tothom 

hi pugui trobar força i esperança per viure. PREGUEM  
2.Perquè tots nosaltres siguem bons testimonis de Jesucrist, amb 

la nostra paraula i amb la nostra actuació. PREGUEM  
3.Perquè els cristians que viuen en països on són perseguits, 

trobin fortalesa i esperança en el Fill de Déu que s'ha fet home 
per compartir la nostra vida. PREGUEM  

4.Perquè totes les persones de bona voluntat treballem juntes 
per aconseguir un món de justícia i d'igualtat, tal com Déu vol. 
PREGUEM 

5.… 
6.Perquè en aquest any que comencem creixi l'amor de Déu en 

les nostres vides, per mitjà de la pregària i del servei als altres. 
PREGUEM 
Pare de l'amor, escolteu-nos i feu que el món sencer, guiat 

per l'estrella lluminosa de l'Evangeli, esdevingui, cada cop 
més, un lloc de pau, de fraternitat i de fe. Per Crist, Senyor 
nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 537 - JOIA EN EL MÓN…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu 
una pregària: 

Les festes nadalenques, tan esperades al llarg de l’any, quan 
arriben en aquest punt ens fan enyorar la normalitat. 

Nadal ha perdut el seu sentit religiós per a molta gent. I als 
creients ens costa de trobar-ne el sentit. 

Aquests dies han estat una mostra impressionant de l’ Amor de 
Déu envers cadascun de nosaltres. Déu s’ha fet home per fer-se 
el nostre company de camí. Només ens demana que el reco-
neguem sota la disfressa de familiar, d’amic o de veí. És aquí, i ni 
que sigui Déu, no pot imposar la relació d’amor que tant desitja. 

Fem la nostra carta als Reis i tornem-nos infants capaços de 
demanar i d’agrair a Déu a cor obert. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Hem sentit a l'evangeli: "A tots els qui l'han rebut, atots els qui 
creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu". 
Nosaltres som dels qui l'hem rebut, dels qui creiem en el seu nom. 
Per això som fills i filles de Déu, i ens adrecem a ell dient-li: (Resar 
o cantar el Parenostre) 

PAU 
Un cop més hem arribat a aquella part de la celebració en que 

ens demostrem, mútuament, que ens estimem; farem un petit gest 
per desitjar-nos la pau els uns als altres. 

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).  
Us preguem, Senyor, que l'eficàcia d'aquest sagrament ens 

purifiqui de les nostres culpes i satisfaci els nostres justos anhels. 
Per Crist, Senyor nostre. (resposta) 

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

(fent la senyal de la creu sobre si mateix).  
Aquest dimecres, 6 de gener, celebrem la segona gran festa 

d'aquest temps de Nadal: l'Epifania del Senyor, la manifestació del 
Fill de Déu a tots els pobles de la terra, representats en aquells 
savis vinguts d'Orient. Valdrà la pena que fem tot el possible per 
participar de l'Eucaristia, per compartir la llum joiosa de la fe que a 
nosaltres també ens ha il·luminat.  

Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant final: 526- ELS ÀNGELS ALLÀ A LA GLÒRIA…)

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.
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