CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge 1er d’Advent. A. 27/11/2016
Recordem que avui es recomana, allà on sigui possible, començar ABANS DE LES LECTURES
Disposem-nos ara a escoltar la Paraula de Déu, que en aquest
la celebració portant en processó el leccionari del nou any litúrgic
temps d’Advent ens convida a preparar i esperar la vinguda del
(cicleA) i entronitzant-lo a l'ambó. La monició inicial hi fa referència
Senyor.
(fins i tot si no s’ha pogut fer aquesta processó).

CANT D’ENTRADA

(501-1 - A VÓS ELEVO LA MEVA ÀNIMA…)

SALUTACIÓ

Com sempre, recordem que el Senyor ens va dir: “Allí on hi ha dos o
tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig d’ells”.
Amb plena consciència, que és el propi Jesús el que avui ens
reuneix i que és present enmig nostre, comencem aquesta Celebració
de la Paraula, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
SANT…
Que Jesús, el Senyor, que ve a salvar-nos, sigui amb tots
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

PRIMERA LECTURA
SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 249 - QUINA ALEGRIA QUAN EM VAN DIR…)

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

Avui Jesús ens convoca en aquesta església per començar
CREC EN UN DÉU…
amb ell un camí. Avui comencem el temps d'Advent, i celebrem
PREGÀRIA DELS FIDELS
que ell ve constantment a les nostres vides. Ell ve a nosaltres, i
Mentre esperem la vinguda definitiva del Senyor, preguem
nosaltres, amb el cor ben obert, preparem la seva vinguda plens
perquè el seu amor, la seva pau, la seva llum, transformin ja
de goig i d'esperança.
ara les nostres vides i les deis nostres germans. Preguem tot
Però també comencem un nou Any Litúrgic, en que anirem
dient (cantant): VENIU, SENYOR JESÚS.
caminant seguint els teus passos. Per aixó [hem iniciat la nostra
.
celebració portant en processó solemnement i] hem entronitzar a
l'ambó de la Paraula el leccionari que utilitzarem durant tot aquest
1. Perquè arribi el dia en que tots els homes i dones de la terra
puguin viure amb pau i amb confiança davant el futur.
any cristià, que correspon al cicle A i per tanta l'evangeli segons
PREGUEM
sant Mateu. Per tal que la Paraula de Déu tingui el relleu i el valor
que li escauen en la nostra vida cristiana.
2. Perquè els governants del nostre país dediquin tots els seus

CORONA D'ADVENT:

Ara, comencem la celebració com fem cada any en arribar
aquest temps: encenent el primer ciri de la corona d'Advent, com
un signe que ens marcara el camí cap a la festa de Nadal.
Ara s'encén un ciri de la corona d'Advent. Mentrestant, es pot
reprendre el cant d'entrada, o bé dir les invocacions següents, o el
que sigui costum a cada lloc.

– Jesús, Senyor, llum de tots els pobles:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Jesús, Senyor, pau i alegria en els cors:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Jesús, Senyor, Déu amb nosaltres:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
(NO ES DIU EL GLÒRIA)

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Concediu, Senyor, als vostres fills d'acollir, amb bones obres, la
vinguda del vostre Fill Jesucrist, perquè, comptats entre els elegits
a la seva dreta, posseïm en herència el Regne del cel.
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)

Tu ara ens fas adonar que la salvació és a prop, que sempre
n’és temps, i particularment quan amb esperança encetem el camí
de l’ Advent.
Volem estar a punt, perquè no ens trobis desprevinguts i perquè
tinguis el goig de comprovar com et desitgen els nostres cors.
Tingues compassió dels nostres amics que encara no et
coneixen ni t’esperen.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Tot esperant la vinguda del seu Fill Jesucrist, i la vinguda
definitiva del Regne que ell mateix va anunciar, ens adrecem al
Pare del cel tot dient: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la
Pau, us dono la meva Pau, no mireu els nostres pecats sinó la fe
de l’Església i doneu-li aquella Pau i aquella Unitat que vós vau
demanar. Vós que viviu i regneu pel segles dels segles… (Amén)
(Som al punt en que ens demostrem els uns als altres, la nostra
intenció de posar-nos tots en comú–unió.)
Que la Pau de Jesús sigui 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 366 - NO PODEM PAS CAMINAR…)

esforços al servei d'una vida millor per a tothom. PREGUEM
3. Perquè els pastors de l'Església donin sempre un bon testimoni
d'esperança en el Senyor. PREGUEM
4. …
5. Perquè tots els cristians visquem amb molta fe aquest temps
d'Advent que avui comencem. PREGUEM
PREGARIA FINAL
Veniu, Senyor Jesús, i renoveu la humanitat sencera. Vós,
Preguem (pausa).
que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén)
Que ens ajudi, Senyor, la participació d'aquest sagrament;
i ja ara, mentre caminem per aquest món que passa, comenceu a
OFERTORI
fer-nos-hi estimar les coses del cel i a posar el nostre cor en els
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
béns que perduren.
cant: proposo el 509 - RESSONI EN EL SILENCI…)
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA

COMIAT
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
Disposem-nos, ara, a començar la part de la celebració en que
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
compartirem el pa que ens va consagrar diumenge passat mossèn
Germans i germanes, siguem sempre portadors de la miseri_____. I començarem, adreçant al Senyor una pregària:
còrdia de Déu a tothom. Anem-nos-en en pau. (resposta)
Jesús, tu ens adverteixes perquè ens estimes.Tenim, tant, el
(Cant Final: 506 - ESPEREM VOSTRA VINGUDA…)
perill d’anar vivint com si res, amb rutina. I és aleshores que
naufraguem.
Però tu vols que ens en sortim de tots els diluvis, dels temps
dolents.
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.

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.

