CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Assumpció de la Mare de Déu. X. 15/08/2016
CANT D’ENTRADA

( 593 - NOIA DEL POBLE,…)

SALUTACIÓ

EVANGELI
HOMILIA

(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
Un cop més, fem nostres aquelles paraules de nostre Senyor
apart, o, llegiu l’homilia que us hagi preparat el vostre mossèn)
Jesucrist: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo
PROFESSIÓ DE FE
enmig d’ells.
CREC EN UN DÉU…
Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens
reuneix aquí, i sentint-lo present enmig nostre, comencem
PREGÀRIA DELS FIDELS
aquesta Celebració de la Paraula, EN EL NOM DEL PARE, DEL
A Jesús ressuscitat, que ha obert les portes del cel a
FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la senyal de la creu sobre sí
Maria, la seva mare, preguem-li amb fe i diguem-li: JESÚS
mateix)…
RESSUSCITAT, ESCOLTEU-NOS.
Que el Senyor Jesús, el fill de Maria, sigui amb tots nosaltres…
1.Per l'Església i per cada un dels cristians, cridats, com Maria, a
(resposta)
portar Jesús al món. PREGUEM
2.Per la terra de Palestina, la terra de Maria i de Jesús, i per tots
MONICIÓ D’ENTRADA
els països d'aquella regió del món, que viuen conflictes tan
Ahir ens vam reunir per celebrar el diumenge, i avui ho tornem
dolorosos. PREGUEM
a fer per celebrar la festa més important de Maria, la Mare de
Jesús, la Mare de Déu. Celebrem la seva assumpció al cel. Ella,
3.Per les mares i els pares que esperen un fill, i per les mares i
tal com va dir el Concili Vaticà II i com recordarem avui en el
els pares que tenen fills petits. PREGUEM
prefaci, és model d'esperança certa i consol del poble que
4.Per les mares que han de donar els seus fills en adopció, i per
camina. Ella, amb el seu amor i la seva fidelitat, ha esdevingut el
les famílies que els adopten o els acullen. PREGUEM
millor fruit de la vida nova que hem rebut de Jesús. l celebrar-la a
5.…
ella és celebrar que tots estem cridats a compartir per sempre,
6.Per nosaltres, pels nostres familiars i amics, i per tots els
plenament, aquesta mateixa vida
membres de la nostra parròquia. PREGUEM
Escolteu, Jesús ressuscitat, les nostres pregàries, i
ACTE PENITENCIAL
vesseu el vostre Esperit Sant sobre els homes i dones del
Davant el Déu de la misericòrdia i de la pau, reconeguem els
món sencer. Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.
nostres pecats. (Silenci)
(Amén)
– Vós, que heu obrat meravelles en Maria.
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
OFERTORI
– Vós, que estimeu els pobres.
(Mentre recollim la col·lecta i el celebrant prepara l’altar podem
CRIST, TINGUEU PIETAT.
fer un cant: proposo el 591-1 - DES DEL MÓN US MIREM…)
– Vós, que ens crideu a una vida feliç per sempre.
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
pecats i ens dugui a la vida eterna…
Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu
GLÒRIA
una pregària:
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…(Cantar el Glòria)
Senyor, en Maria s'ha acomplert el misteri de l' Encarnació:
COL·LECTA
Déu es fa home perquè l'home esdevingui Déu. La teva Ascensió
Preguem (pausa). Déu omnipotent i etern, vós heu portat a la
té la seva lògica continuació en l'Assumpció de la teva Mare que
glòria del cel en cos i ànima la immaculada Verge Maria, Mare del és l'acompliment de les teves promeses, la profecia de la salvació
vostre Fill. Feu que, amb l'esguard fit en les coses celestials,
realitzada en tota la humanitat.
mereixem de tenir part en la seva glòria.
Senyor, l'Assumpció de santa Maria ens omple d'esperança.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,que amb vós viu i
Ens parla de la realitat de la mort i alhora d'una realitat superior.
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
La mort és una dormició. Un pas vers la Vida.
segles… (resposta)
Senyor, vivim una crisi d'esperança. La por ens domina i ens
desestabilitza. El combat de la dona i del drac, que ens descriu
PRIMERA LECTURA
l'Apocalipsi, continua. És la lluita contra totes les formes que
SALM RESPONSORIAL
revesteix el mal en nosaltres i en el món. Camina, Senyor, amb
(Cant del Salm: 581 - EL SENYOR HA FET EN MI…)
nosaltres.
Senyor, beneeix els pobles i les ciutats que avui celebren les
SEGONA LECTURA
festes patronals i recorda les persones que avui celebren el sant.

AL·LELUIA

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant: (Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Com a fills i filles de Déu, conduïts per l'Esperit Sant que prega
dins nostre, 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.
La pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
(resposta)
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 366 - NO
PODEM PAS CAMINAR…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Senyor, hem rebut aquests sagraments de salvació, i us
preguem per mitjà de santa Maria, verge, assumpta al cel, que
puguem arribar a la glòria de la resurrecció. 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)
Acabem la nostra celebració amb el cant de la "Salve, Regina''.
En aquest cant saludem Maria com a Mare de misericòrdia, i li
demanem que giri cap a nosaltres els seus ulls misericordiosos.
En aquest Any Jubilar en què ens trobem, Maria és un gran signe
de la misericòrdia de Déu.
(Cant final: 595-SALVE REGINA…)

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