
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge IV de Quaresma. C. 06/03/2016  

CANT D’ENTRADA 
( 541-1 - SEMPRE QUE M'INVOQUI,…)  

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 la gràcia i l'amor de Jesucrist, que ens crida a la conversió, 
siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Celebrem avui el diumenge quart de Quaresma, conegut 

tradicionalment com a"Dominica Laetare" diumenge de l'alegria. 
Som a la meitat de la Quaresma i no hem d'abaixar el ritme en 
aquest camí de conversió, que ens ha de portar cap a la joia de la 
Pasqua.  

ACTE PENITENCIAL 
Amb aquests sentiments, iniciem l'Eucaristia tot reconeixent els 

nostres pecats i demanant la misericòrdia de Déu. (Silenci sense 
pressa).  

Confessem junts els nostres pecats:  
 - Jo confesso a Déu totpoderós ...  

Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna,… 
I ara, des de la nostra feblesa, invoquem Aquell que ens estima i 
que tindrà pietat de nosaltres: SENYOR, TINGUEU PIETAT / 
CRIST, TINGUEU PIETAT / SENYOR, TINGUEU PIETAT 
(cantat).  

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, vós, per mitjà del vostre Fill, reconcilieu mera-

vellosament amb vós el llinatge humà; feu que el poble cristià 
s'afanyi amb deler i amb una fe ben animosa a celebrar les festes 
de Pasqua que s'acosten.  

 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 
En la primera lectura escoltarem com el poble d'Israel, després 

de la llarga travessia del desert, celebra la Pasqua ja a la terra 
promesa i, a partir d'aquell moment, ja van gaudir dels productes 
del país. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 224- FELIÇOS ELS FIDELS…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
Sant Pau, en la segona lectura, ens fa una crida a reconciliar-

nos amb Crist, que ha donat la seva vida per nosaltres.  
VERSET ABANS DE L’EVANGELI 

(303 - Glòria i lloança a vós, oh Crist,Senyor Nostre) 
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… (fem la versió llarga a la Quaresma) 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
En aquest temps de conversió i de renovació de la nostra fe 

i la nostra esperança, preguem tot cantant: KYRIE, ELEISON.   
1.Perquè tota l'Església visqui aquest temps quaresmal amb el 

desig d'una profunda conversió per unir-se cada cop més a 
Jesucrist. PREGUEM  

2.Perquè els qui es preparen per a rebre els sagraments de la 
iniciació cristiana experimentin en les seves vides el gran regal 
d'haver-se trobat amb Jesús. PREGUEM 

3.Perquè els cristians d'Amèrica Llatina donin un bon testimoni 
de fe i d'amor als pobres enmig dels seus països. PREGUEM  

4.Perquè tots els llocs del món que viuen en situacions de 
conflicte puguin trobar el camí vers la pau definitiva. 
PREGUEM  

5.Perquè les dones del nostre país i de tots els països vegin 
reconeguts els seus drets i s'acabi qualsevol discriminació 
entre homes i dones. PREGUEM 

6.… 
7.Perquè els qui avui ens hem reunit per celebrar el memorial del 

Senyor siguem renovats i enfortits per la gràcia santificadora de 
Déu. PREGUEM 
Escolteu-nos, Senyor Jesús, i tingueu pietat de nosaltres i 

del món sencer. Vós, que viviu i regneu pels segles dels 
segles. (Amén) 

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

cant: proposo el 557 - DÉU TÉ NOM …) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Senyor, allunya de nosaltres l'actitud de «germà gran». Que 
comprenguem que no som jutges de ningú i que decidim apostar 
per les persones i tractar-les amb amor sabent veure allò de bo 
que hi ha en cadascuna. 

Els dos germans de l’Evangeli veuen les coses i la vida de 
forma ben diferent. Les diferències creen un ambient contaminat i 
irrespirable. Senyor, que sempre ens sentim agraïts i estimats. 

Que sapiguem veure la bondat de les persones que conviuen 
amb nosaltres i que mai no es trenqui la relació entre germans. 

Que quan ens equivoquem, Senyor, ho sapiguem reconèixer i 
que actuem com el pare de la paràbola quan algú desitja tornar a 
començar. 

Senyor, no sabem si el fill petit es va quedar sempre més amb 
el pare. Qui sap si no va marxar i tornar altres vegades. Que 
sapiguem esperar i confiar. 

Deslliura'ns, Senyor, del pecat del perfeccionisme. Que no ens 
creguem ni més bons ni més grans que ningú.   

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Plens de confiança en l'amor de Déu, tal com Jes ̇s ens va 
ensenyar, gosem dir: (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…  
En Crist, que amb la seva creu ens agermana, donem-nos la 

pau amb un signe de reconciliació i d'amistat. (Cant de Pau 
ANYELL DE DÉU) 

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 355 - SI CREIEM QUE ÉS VIVENT,…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, el vostre Fill ha vingut com a llum del món; il·lumineu 

els nostres cors amb la resplendor de la vostra gràcia, perquè 
puguem pensar sempre el que us és plaent i us puguem estimar 
amb tot el cor.  

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).  

Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 554 - HI ERES TU…)
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