CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Santíssima Trinitat. C. 22/05/2016
CANT D’ENTRADA

( 58 - TU ETS EL NOSTRE DÉU,…)

SALUTACIÓ

Novament ens trobem i un cop més recordem aquelles paraules de
Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig
d’ells.».
Convençuts que Jesús és aquí, comencem la celebració d'aquest
diumenge de la Santíssima Trinitat, en la qual som reunits EN EL NOM
DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la senyal de la creu
sobre sí mateix)…
Com sant Pau, també ens desitgem mútuament que la gràcia de
nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant,
siguin amb tots nosaltres … (resposta: i amb l’esperit del Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Com hem dit en començar, una setmana després d'haver
celebrat la solemnitat de la Pentecosta, avui celebrem la
solemnitat de la Santíssima Trinitat, en la qual donem gràcies al
Pare creador, al Fill redemptor i a l'Esperit Sant defensor. Que la
nostra vida estigui plena d'aquesta comunió d'amor de la Trinitat
Divina i ens estimem tots fraternalment.

ACTE PENITENCIAL

Posem-nos ara a la presència de Déu, i demanem perdó pels
nostres pecats. (Silenci)
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.

– 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…

COL·LECTA

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

Sant Pau ens parla que estem en pau amb Déu, gràcies a
Crist, per l'amor que l'Esperit Sant vessa en els nostres cors.

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

Avui, celebrant la solemnitat de la Santíssima Trinitat, professem de tot cor la nostra fe en aquest Déu que és Pare misericordiós; en Jesucrist, el seu Fill estimat, el nostre Salvador i
Redemptor; en l'Esperit Sant, vessat en els nostres cors.
CREC EN UN DÉU…

PREGÀRIA DELS FIDELS

Et beneïm i et lloem, Fill de Déu: perquè t’has fet un de
nosaltres, i per amor nostre has donat la vida.
Et beneïm perquè – ressuscitat– t’has fet el nostre company de
camí: fes que ens deixem guiar per la teva Llum, i visquem en
comunió amb la teva Vida.
Et beneïm i et lloem, Esperit d’Amor, perquè, juntament amb el
Pare i el Fill, fas estada en els nostres cors, perquè ens recordes i
fas entendre les paraules d’amor que en nom de Déu Jesús ens
adreçà. Omple’ns de tots els teus dons!
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Tal com Jesús ens va ensenyar, i en la comunió de l'Esperit
Sant, adrecem-nos al Pare del cel tot dient: (Resar o cantar el
Parenostre)

PAU

A Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, presentem-li les nostres
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la
pregàries tot dient: ESCOLTEU-NOS, SENYOR. .
pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe
1. Perquè l'Església sigui lloc de refugi i de consol per a tots els
de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vós vau
desheretats del nostre món. PREGUEM
demanar. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén)
2. Perquè els qui exerceixen un ministeri en l'Església fomentin el
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
diàleg com a expressió de caritat. PREGUEM
En l'Esperit del Crist ressuscitat, donem-nos la pau. (Cant de
3. Perquè els monjos i monges de vida contemplativa, amb l'ajuda
Pau 123)
de la seva pregària, siguin un model de l'Església orant que
COMUNIÓ
prega sense defallir al seu Senyor. PREGUEM
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
4. Perquè els cristians que són perseguits en els seus països i els
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
que han hagut de fugir de la persecució sentin la força de Déu i
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
trobin el suport i la solidaritat que necessiten. PREGUEM
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
5. Perquè els responsables polítics i socials treballin per construir
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
un món més just i lliure. PREGUEM
persona que combregui)
6. Perquè els menyspreats i abandonats puguin portar una vida
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
veritablement humana. PREGUEM
(Proposo el 355 – SI CREIEM QUE ÉS VIVENT…)
7. …
8. Perquè els qui rebem la misericòrdia de Déu en aquesta
PREGARIA FINAL
Eucaristia la comuniquem al voltant nostre. PREGUEM
Preguem (pausa).
Acolliu, Senyor, amb amor les nostres pregàries i satisfeu
Senyor, que sigui profitosa per a la nostra salvació la recepció
amb la vostra bondat les peticions dels qui us supliquen. Per
d'aquest sagrament, que és també una confessió de la Trinitat
Crist, Senyor nostre. (Amén)
eterna i de la Unitat indivisible. Per Crist, Senyor nostre. (resposta)

Preguem (pausa).
Oh Déu Pare, vós en enviar al món el Verb de veritat i l'Esperit
Santificador, revelàreu als homes el vostre admirable misteri;
OFERTORI
COMIAT
concediu-nos que en la professió de la fe veritable, reconeguem la
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
glòria de la Trinitat eterna i adorem la seva unitat de poder i de
cant: proposo el 344 – ON HI HA VERITABLE AMOR…)
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
majestat.
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
(Cant Final: 320 - EL SENYOR ÉS LA MEVA FORÇA)
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
segles… (resposta)
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
MONICIÓ PER A LA PRIMERA LECTURA
una pregària:
En la primera lectura veurem com la creació és obra de la
Et beneïm i et lloem,Trinitat Santa, per tot l’amor que has vessat
Trinitat divina i eterna. La lectura ens ho explica amb un
en el cor de cadascú de nosaltres.
llenguatge poètic d'una gran bellesa.
Et beneïm i et lloem, Pare, perquè ens has cridat a la vida i ens
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