CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Dijous Sant. A. 13/04/2017
Tot i que la celebració d’avui va centrada en en Sant sopar, per tant
en l’Eucaristia, i que de totes totes és necessari que la faci un prevere,
pot donar-se el cas que algú li sigui útil, pel motiu que sigui, aquest full.
En tot cas, avui cal que l'entrada sigui ben solemne, amb la processó
dels ministres, i amb un cant llarg i centrat en la creu de Jesucrist, en el
seu camí de la mort a la vida.

CANT D’ENTRADA

( 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT,…)

MONICIÓ PER A LA PRIMERA LECTURA (Ex 12,1-8.11-14)

El sopar de Jesús amb els deixebles evoca el sopar de la
Pasqua dels jueus, la celebració que cada any recordava
l'alliberament d'Egipte. Escoltem en aquesta lectura, del llibre de
l'Èxode, com era aquell sopar pasqual.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 283- EL CALZE DE LA BENEDICCIÓ,…)

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA (1Co 11,23-26)
El sopar de Jesús és el signe de la nova Pasqua que ens

SALUTACIÓ

Un cop més, fem nostres aquelles paraules de nostre Senyor
allibera. Escoltem ara aquesta tradició que ens ve des del
Jesucrist: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig
principi.
d’ells.
AL·LELUIA
Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens reuneix
aquí, i sentint-lo present enmig nostre, comencem aquesta Celebració EVANGELI (Jn 13,1-15)
de la Paraula, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
HOMILIA
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats apart, o,
Nosaltres tenim la nostra glòria en la creu de Jesucrist. En ell hi ha la
salvació, la vida i la resurrecció. Ell ens ha salvat i ens ha alliberat. Que la
seva gràcia, el seu amor, la seva pau siguin amb tots nosaltres…(resposta)

MONICIÓ D’ENTRADA

millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el vostre rector)

Avui no hi ha professió de fe. Després de l'homilia té lloc el lavatori
dels peus, que espot introduir amb la monició següent. Vegeu també els
suggeriments de monició i possible ordre del lavatori i la processó
d'ofrenes que es troben al llibre Setmana Santa. Les celebracions.

Avui entrem en la celebració dels dies sants de la mort i resurrecció del
Senyor: el Tridu Pasqual. Després de tota la preparació de la Quaresma,
aquest vespre som aquí, com els apòstols, disposats a acompanyar
LAVATORI
Jesús en aquest moment intens, en aquest sopar de comiat. Ell ens deixa
Hem escoltat a l'evangeli com Jesús, aquell vespre de l'Últim Sopar, va
en el pa i el vi de l'Eucaristia el signe i la presència de la seva entrega
fer un gest sorprenent i significatiu: es va posar a rentar els peus als
amorosa per nosaltres. Obrim, germanes i germans, el nostre cor a la
deixebles. Un signe del seu amor i de la seva entrega. En repetir ara
seva paraula i al seu amor, per reviure amb ell els dies centrals de la
aquell gest el qui presideix la celebració, recordem que això és el que
nostra fe.
hem de fer cada dia també nosaltres si de veritat volem seguir el camí de
Jesús.
ACTE PENITENCIAL

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu una
pregària:
Jesús, vós éreu conscient de tot el que passava. La mirada de Judes,
l’amic que us estava traint, desperta la vostra compassió i us fa patir.
Malgrat això i enmig d’aquests sentiments, us mostreu l’amic sincer i el
confident dels deixebles.
Els deixeu el testament del servei i de l’amor. Perquè desitgeu
continuar estant amb ells i amb tots els qui us seguiran, inventeu el gest
admirable del do total amb el Pa de Vida i el Vi de l’Eucaristia. Cos donat i
Sang vessada fins a l’última gota per donar vida i força als homes i dones
de tota la terra i de tots els temps.
Amb aquest gest, ens convideu a compartir, ja aquí a la terra, la Vida
Eterna, amb els germans.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i els Sants
tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Parenostre: Abans de participar de la taula del Senyor, i tal com ell
mateix ens va ensenyar, ens adrecem al Pare del cel tot dient: (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.
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
En Crist, que amb la seva creu ens agermana, donem-nos la pau.
(Cant de Pau: ANYELL DE DÉU)

En silenci, reconeguem que ell és el nostre Senyor, que ens ha PREGÀRIA UNIVERSAL
COMUNIÓ
alliberat del pecat, i demanem-li que tingui misericòrdia de
I ara, abans de compartir la taula de Jesús, preguem el Pare del
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon, feliços
nosaltres. (Silenci)
cel perquè el seu amor arribi a tothom. Preguem tot dient:
nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
ESCOLTEU-NOS, PARE.
– Vós, pa viu baixat del cel:
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE CRIST
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
1.Per l'Església, per tots els cristians. Que sempre, i especialment en
EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
aquest Any Sant de la Misericòrdia, sapiguem expressar i transmetre
– Vós, aliment de vida eterna:
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada persona
amb la nostra vida l'amor i l'entrega de Jesús per a tothom. PREGUEM
CRIST, TINGUEU PIETAT.
que combregui)
2.Pels pastors de l'Església. Que amb el seu ministeri de servei facin
– Vós, camí, veritat i vida:
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
present el Senyor enmig de la comunitat. PREGUEM
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
(Proposo el 351 - EN TU TROBEM LA VIDA…)
3.Pels pobres i necessitats. Que l'exemple de Jesús ens estimuli a ser
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
de debò generosos i solidaris amb ells. PREGUEM
pecats i ens dugui a la vida eterna…
PREGARIA FINAL

GLÒRIA

(Glòria Cantat) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
COL·LECTA

Preguem (pausa).
Oh Déu, avui celebrem aquella Cena sagrada, en la qual el vostre Fill,
abans d'entregar-se a la mort, confià a la seva Església el sacrifici nou i
perenne, convit del seu amor; feu que obtinguem d'aquest gran
sagrament la plenitud de la caritat i de la vida.
Per nostre Senyor Jesucrist, … (resposta)

4.…
Preguem (pausa).
5.Per tots nosaltres, reunits aquest vespre al voltant de la taula de Jesús.
Concediu-nos, oh Déu omnipotent, que, així com ens alimenta a la
Que l'Eucaristia sigui sempre aliment per a la nostra vida cristiana.
terra la Cena del vostre Fill, així mereixem de saciar-nos en el convit de
PREGUEM
l'eternitat. Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
Acolliu, Pare, la pregària confiada que us adrecem com a
ABANS
DE LA RESERVA
deixebles de Jesús, el vostre Fill, que viu i regna pels segles dels
Acabem la nostra celebració amb un gest de reconeixement solemne
segles. (Amén)
de Jesús present en l'Eucaristia. La reserva del Cos de Crist per a la
OFERTORI
comunió de demà ens dóna ocasió de fer aquest acte de fe i d'adoració.
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un cant:
Si podem, fem també aquest vespre una estona de pregària davant del
proposo el 344-1 - ON HI HA VERITABLE AMOR…)
Santíssim Sagrament. Demà ens tornarem a reunir a les ...... per celebrar
la Passió i Mort de nostre Senyor Jesucrist, en espera de la gran
celebració de la seva resurrecció la nit de Pasqua.
(Cant per el trasllat: 361 - HEM MENJAT EL PA DEL CEL…)

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.

