
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge 2on d’Advent. A. 04/12/2016 

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 ens estima i ve a salvar-nos, sigui amb 
tots nosaltres…   (resposta: i amb l’esperit de Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
“Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí!”. Aquesta és la 

crida que avui ressona en la nostra celebració. Allà al riu Jordà. 
aquell personatge sorprenent que es deia Joan Baptista, reuneix 
al seu voltant gent de tota mena, que se senten atrets per la força 
de la seva paraula i per la sinceritat de la seva vida d'home 
entregat a Déu. Nosaltres també, com tants jueus de fa dos mil 
anys, volem avui escoltar aquesta paraula que ens crida a 
convertir-nos per preparar la vinguda del Senyor   

CORONA D'ADVENT:  
Comencem la nostra celebració encenent el segon ciri de la 

corona d'Advent, al hora que preguem perquè el Senyor vingui a 
nosaltres i al món sencer.  

– 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).  
Déu omnipotent i ple de bondat, feu que les preocupacions de 

les coses terrenes no ens impedeixin de córrer a l'encontre del 
vostre Fill; i que el coneixement d'aquell que és la vostra saviesa, 
ens faci participar de la seva vida. Ell,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 
Escoltem l'esperançada profecia d'Isaïes. Del fons de la història 

d'Israel –de la soca de Jesè, el pare de David, com diu el profeta– 
en sortira aquell que portara l'acompliment de totes les 
esperances. El Messies que inaugurara el nou temps, el temps de 
la vida i la pau per a tothom.    

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 250 - QUE EL BENESTAR FLOREIXI…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA  
 Déu ha volgut que l'anunci salvador i la vida nova de Jesucrist 

no quedessin tancats en el poble d'Israel, sinó que ha volgut fer 
arribar la seva bondat a tothom, fins a nosaltres 

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 
CREC EN UN DÉU… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
Preguem ara units en la fe i en l'esperança, tot dient 

(cantant): VENIU, SENYOR JESÚS.  
1.  Perquè les Esglésies cristianes caminem sincerament cap a la 

unitat. PREGUEM EL SENYOR 
2.Perquè els qui no creuen en Jesucrist puguin arribar a 

descobrir la llum i l’alegria de l'Evangeli.  
3.Perquè els governants dels països rics treballin per una justa 

distribució de la riquesa entre tots els pobles. PREGUEM EL 
SENYOR 

4.… 
5.Perquè tots els qui ens hem reunit en aquesta església creixem 

sempre en la generositat, en la confiança, en les ganes de fer-
nos mútuament felices. PREGUEM EL SENYOR 
Escolteu, Senyor, aquest prec del vostre poble reunit, i 

veniu a salvar-nos. 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 505 - DE VÓS NAIXERÀ, OH MARIA…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare 
una pregària: 

Tu, Senyor, arribes amb poder. Isaïes i Joan Baptista 
coincideixen en la força i serietat del teu missatge, i ens criden a 
la conversió, a tornar cap a Tu, a somoure’ns, a trasbalsar-nos, 
perquè ens ve a sobre una realitat que en gran part ignorem i ens 
sobrepassa, que ens hauria d’imposar: el teu Regne. 

Ajuda’ns a revisar la ruta que seguim: ¿Cal canviar de direcció, 
o afinar-la? ¿No és pobra la collita dels fruits que donem? ¿No és 
escàs el conreu de l’austeritat deguda? 

El nostre pecat, inconscient, inconfessable, és haver-nos 
acostumat a prescindir de Tu. No permetis que siguem tan 
mesells. retorna’ns, oh Déu, l’ Esperit del sant baptisme, d’un 
cristianisme de fets i de foc. 

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 503 - EXULTEM, GERMANS!…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, ens heu saciat amb l'aliment espiritual. Ja que ens 

admeteu a la comunió d'aquest misteri, ensenyeu-nos a valorar 
justament les coses de la terra i a tenir el cor posat en les del cel.  

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).  

Germans i germanes, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 506 - ESPEREM VOSTRA VINGUDA…)

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.

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

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

S’encén el segon ciri de la corona d’Advent (el primer ja estarà 
encès). Mentrestant es pot reprendre el cant d’entrada, o dir les 
següents invocacions, o el que sigui costum cada lloc.

mailto:genis68@me.com
mailto:genis68@me.com

