
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Sagrada Família. C. 27/12/2015  

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

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

allí sóc jo enmig d’ells.» 
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, 

la comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT 
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que la pau i l'amor de Déu el nostre Pare, que s'ha manifestat en 
Crist, nascut per salvar-nos, siguin amb tots vosaltres… (resposta: i 
amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Som al bell mig de les festes de Nadal. Fa dos dies celebràvem 

joiosament la solemnitat del Naixement de Jesucrist, el Verb de 
Déu fet home, nascut a Betlem, i avui en aquest diumenge dins 
l'Octava de Nadal el contemplem tot formant part d'una família 
humana com la nostra, com és la família de Maria i Josep. En ells 
avui ens emmirallem i preguem ben especialment per totes les 
famílies del món, perquè puguin viure sempre amb tota dignitat. 

ACTE PENITENCIAL 
Posem-nos ara a la presència de Déu, reconeixent la nostra 

fragilitat, el nostre pecat, i demanant perdó a Déu, el nostre Pare, 
que és ric en misericòrdia. 

– Fill de Déu que,en néixer de la Verge Maria, us heu fet 
germà nostre: SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Fill de l'home, que coneixeu i compreneu la nostra 
feblesa: CRIST, TINGUEU PIETAT. 

– Fill primogènit del Pare, que feu de tots nosaltres una 
sola família: SENYOR TINGUEU PIETAT. 

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).  

GLÒRIA 
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, que ens heu volgut donar l'exemple de la Sagrada 

Família, feu que, imitant les seves virtuts domèstiques i la caritat 
generosa, puguem fruir per sempre de la felicitat de casa vostra.  

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 LA PRIMERA LECTURA 
En l'evangeli d'avui escoltarem el relat que ens explica que 

Jesús amb la seva família pugen al temple per celebrar la 
Pasqua. I com a preludi, en el primer llibre de Samuel se'ns 
explicarà el naixement de Samuel i de com Anna, la seva mare, 
l'ofereix a Déu en acció de gràcies per haver-li concedit de tenir 
un fill.   

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

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA 
Sant Joan ens recorda en aquesta lectura que som fills de Déu i 

que tenim l'esperança futura que el podrem contemplar cara a cara 
quan se'ns manifesti. Per tant, se'ns demana una fe ben ferma en 
aquest Déu que ens estima i que és el nostre Pare.  

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 
(Credo Llarg) CREC EN UN DÉU… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
En aquesta festivitat de la Sagrada Família, presentem al 

Pare del cel les nostres pregàries, amb la confiança que seran 
escoltades. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.   
1.Pel papa _____, pel nostre bisbe _____, pels preveres, diaques 

i per tota l'Església. Perquè sàpiguen donar cada dia un bon 
testimoni de l'amor de Déu. PREGUEM  

2.Per les nostres famílies. Perquè l'amor, l'alegria i el respecte 
regnin sempre cada dia. PREGUEM  

3.Pels responsables polítics i socials. Perquè actuïn amb 
honradesa i busquin sempre el benestar de totes les famílies. 
PREGUEM  

4.Per les famílies que pateixen, sigui per problemes econòmics, 
socials, desavinences, trencaments. Perquè puguin 
experimentar ajuda i consol. PREGUEM 

5.… 
6.Per tots nosaltres. Que en aquestes festes de Nadal sapiguem 

irradiar-nos de la llum que ens porta Jesucrist, el príncep de la 
pau. PREGUEM 
Escolteu, Pare del cel, les nostres pregàries, que us 

presentem en celebrar la festivitat de la Sagrada Família. Feu 
davallar la vostra gràcia sobre nosaltres, perquè puguem 
esdevenir cada dia aquesta gran família dels vostres fills, que 
caminen cap a vós. 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…) 
(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a 

buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes 
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària 
d’acció de gràcies: 

Que ens costa d'entendre el teu evangeli, Senyor! 

Tu dius que nomes, lleis i institucions no són res si no hi ha un 
esperit que les animi. I nosaltres sovint hem gastat més energies a 
defensar lleis i institucions que no pas a omplir-les d'esperit i vida.  

Deixeu-nos entrar a l'escola de Natzaret, per amarar-nos del 
seu esperit evangèlic. L´esperit que Jesús hi va viure és el mateix 
esperit que després va predicar.  

Us preguem avui per les nostres famílies: vesseu damunt d'elles 
l'esperit de Natzaret, perquè siguin escoles de servei i no de 
poder, espais d'amor, de comprensió i de diàleg.  

Que vivint fidelment l'esperit de l’evangeli esdevinguin espais 
generosos on hi puguin créixer el respecte i la llibertat. 

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 
És l’hora d’escenificar que som una comunitat. Es l’hora de 

demostrar-nos que ens sentim tots units. Es el moment de posar-
nos en comú–unió abans de fer-ho tots plegats amb el Senyor. 

Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres… 
Germans i germanes, donem-nos la pau. (Cant de Pau: 123)  

COMUNIÓ 
(Mentre elevem una partícula consagrada:) 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 361 - HEM MENJAT EL PA DEL CEL…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Déu i Pare nostre, que ens heu confortat amb els sagraments 

celestials, concediu-nos d'imitar sempre els exemples de la 
Sagrada Família, perquè, després dels treballs d'aquest món, 
puguem participar eternament de la seva companyia.  

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).  

Que la pau i l'amor de Déu acompanyi les nostres famílies i 
totes les famílies del món sencer. 

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.

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.
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