CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Baptisme del Senyor. A. 08/01/2017
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (Fets 10,34-38)

(40 - POBLE DE BATEJATS…)

(Cant del Salm: 225 - QUE DÉU S’APIADI DE NOSALTRES…)

Com sempre, abans de començar, recordem aquelles paraules
En aquesta segona lectura, escol- tarem el discurs que Pere fa
a casa del pagà Corneli. És un discurs d'anunci de qui és Jesús,
de Jesús quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu,
on ens parla del seu baptisme i de com passà pel món fent el bé.
allí sóc jo enmig d’ells.».
Tinguen això molt present, comencem, EN EL NOM DEL PARE, AL·LELUIA
DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la senyal de la creu sobre sí
EVANGELI
mateix)…
Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el HOMILIA
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
do de l'Esperit Sant, siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
l’esperit de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

vostre rector)

Avui, en aquest diumenge següent a la solemnitat de l'Epifania, PROFESSIÓ DE FE
CREC EN UN DÉU (cantat)…

celebrem la festa del Baptisme del Senyor. En celebrar aquesta
festivitat, s'acaba pròpiament el temps litúrgic de Nadal i Epifania i PREGÀRIA DELS FIDELS
a la vegada iniciem el temps de durant l'any, en què anirem
En aquesta festivitat del Baptisme de Jesús, presentem al
seguint, diumenge a diumenge, la missió de Jesús anunciant el
Pare les nostres pregàries per les necessitats de l'Església i
del món sencer. Podeu respondre: ESCOLTEU-NOS, PARE
Regne de Déu.

ACTE PENITENCIAL

Iniciem, ara, aquesta Celebració, tot demanant a l'Esperit que
ens ompli de la seva gràcia, al mateix temps que demanem perdó
pels nostres pecats. Invoquem el perdó i la misericòrdia de Déu,
el nostre Pare, en uns moments de silenci. (Silenci)
– Vós, que ens heu fet néixer de nou de l'aigua i de
l'Esperit Sant: SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que ens heu enviat el vostre Esperit Sant i heu creat
en nosaltres un cor nou: CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou font de salvació eterna:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
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… (recitar el Glòria)

COL·LECTA

Senyor, vas voler que Joan et bategés. Vas esperar el teu torn
com qualsevol altre. Que el teu exemple ens faci més
comprensius amb les persones que estan al capdavant de les
nostres comunitats. Que sapiguem agrair-los la seva dedicació i
els seus serveis.
Que sentim que som fills molt estimats del Pare que se sent
immensament feliç quan ens mira. Que visquem la nostra filiació
divina amb tota la naturalitat dels fills que es troben bé a casa.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal,
però el mateix Esperit Sant, que ve a ajudar a la nostra feblesa,
ens ensenya a dir: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

És important que tots els cristians ens estimem com a germans.
Ara és el moment de demostrar-nos que és així, donant-nos la mà
i desitjant-nos la Pau de Crist.
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)

1. Per tota l'Església: pel papa Francesc, pel bisbes, els preveres,
els diaques i per tot el poble de Déu. Que siguem conscients
del baptisme que hem rebut i ens mantinguem fidels a Déu,
COMUNIÓ
ferms en la fe. PREGUEM
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
2. Per tots aquells que rebran properament el baptisme, pels seus
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
pares i els seus padrins. Que visquin sempre en la presència
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
de Déu en totes les circumstàncies de la seva vida. PREGUEM
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
3. Pels pobres, els malalts, els que pateixen per qualsevol motiu.
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
Que sentin la força renovadora de Déu en les seves vides i
persona que combregui)
puguin sortir d'aquesta situació dolorosa. PREGUEM
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
4. Per tots els qui tenen responsabilitats en la societat i en la vida
(Proposo el 579-2 - L’ESPERIT DEL SENYOR…)
pública. Que treballin amb honradesa, mirant sempre i per
damunt de tot el bé comú. PREGUEM
PREGARIA FINAL
5. …
Preguem (pausa).
6. Per tots nosaltres, reunits per celebrar el memorial del Senyor,
Senyor, vós que ens heu nodrit amb el do sagrat, feu que,
mort i ressuscitat. Que no ens cansem mai de treballar amb
havent escoltat amb fe el vostre Fill unigènit, puguem ser
alegria per construir el Regne de Déu. PREGUEM
anomenats fills vostres i que, de fet, ho siguem. Per Crist, Senyor
nostre. (resposta)
Escolteu, Pare, les pregàries del vostre poble, i envieu-nos
el vostre Esperit Sant. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)
COMIAT I ADORACIÓ FINAL

Preguem (pausa).
Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement que Crist
era el vostre fill estimat, quan, en ser batejat en el Jordà, davallà
OFERTORI
damunt d'ell l'Esperit Sant; concediu als vostres fills d'adopció, que
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
han renascut de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes
cant: proposo el 83 - HE NASCUT EN UN POBLE…)
de la vostra benvolença.
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
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
una pregària:
MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA (Isaïes 42, 1-4.6-7)
Senyor, amb el teu baptisme ens tornes a recordar que vols ser
Escoltem en aquesta primera lectura un fragment del llibre
un de nosaltres. Amb el Baptisme vas prendre consciència de la
d'Isaïes, on ens parla del Servent del Senyor, un personatge
missió que el Pare t'havia encomanat. Et vas sentir molt estimat
misteriós a qui Déu crida perquè sigui la llum de les nacions. És
de Déu i capaç de superar les contrarietats que es poguessin
una figura del mateix Jesús, que ha vingut al món per donar-nos
presentar.
vida, morint a la creu i ressuscitant d'entre els morts.

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Glorifiqueu Déu amb la vostra vida, germanes i germans, anemnos-en en pau. (resposta)
(Cant Final 89 - POBLE DE DÉU…)

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