CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge de Rams. A. 09/04/2017
Avui la celebració comença amb la commemoració de l'entrada del
Senyor a Jerusalem. És un ritu festiu amb el qual el poble aclama
Jesucrist. Per poc que es pugui, cal fer-lo en forma de processó o
d'entrada solemne. Després del cant o l'antífona, el celebrant saluda el
poble i diu.la monició, que pot ser la que preveu el missal o bé la que
aquí proposem.

SALUTACIÓ

Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo
enmig d’ells.»
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, la
comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
Que el Senyor Jesús, que es lliurà fins a la mort per donar-nos vida, sigui
amb tots nosaltres… (resposta)

MONICIÓ D’ENTRADA

ABANS DE L'ACLAMACIÓ DE LA PASSIÓ

Disposem-nos ara a escoltar, en el centre de la nostra celebració
d'avui, el relat de la passió del Senyor. Contemplem el camí de Jesús cap
a la mort, per amor i fidelitat a Déu i a nosaltres, i agraïm-li la seva
entrega. Perquè de la creu de Jesús en brolla la nostra vida.

ACLAMACIÓ DE LA PASSIÓ
On sigui oportú, es poden intercalar unes aclamacions. Abans de la
sortida cap a Getsemaní, on diu: ,«I tots els altres deien el mateix», es
canta Senyor, no ens deixis, MD 551 i es convida tothom a seure.
Després de les negacions de Pere, on diu: «i esclatà en plors», es
canta Pietat, oh Déu, MD 552. Abans de començar el camí del Calvari,
quan diu: «i se l'endugueren fora per crucificar-lo», es convida tothom a
aixecar-se i es canta El camí que feu Jesús, MD 553. AI final, després
de l'aclamació Paraula del Senyor. Lloança a vós, oh Crist, es pot
cantar Victòria, tu regnaràs, MD 542.

Sigueu benvinguts, germanes i germans. Ens apleguem, aquest
HOMILIA
diumenge de Rams, per començar les celebracions de la Setmana Santa.
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats apart, o,
I avui, amb els nostres rams, recordem el moment en què Jesús va entrar
millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el vostre rector)
a Jerusalem muntat en un ase, mentre tothom l'aclamava amb
PROFESSIÓ DE FE
entusiasme. També nosaltres l'aclamem, perquè creiem en ell, perquè
CREC EN UN DÉU…
volem seguir-lo en el seu camí en aquests dies sants, perquè estem
convençuts que la seva passió, mort i resurrecció ens obre també a
PREGÀRIA DELS FIDELS
nosaltres les portes de la vida.
Preguem ara amb fe, i demanem que la vida nova que neix de la
creu de Jesús arribi a tothom. Preguem tot cantant: KYRIE ELEISON
A continuació, el celebrant beneeix els rams, llegeix l'evangeli i el
1.Per l'Església, per tots els cristians. Que aprenguem a viure amb
comenta breument. Després, es dirigeix al presbiteri mentre es fa un
esperit d'amor i d'entrega, com Jesús. KYRIE ELEISON.
cant d'aclamació, i es passa directament a l'oració col·lecta.
2.Pels que no coneixen Jesús. Que puguin arribar a sentir el goig i la
BENEDICCIÓ DELS RAMS
vida que ell ens dóna. KYRIE ELEISON.
Preguem (pausa). Déu omnipotent i etern beneïu aquests rams, a fi
3.Per tots els que pateixen. Que, identificats amb la creu de Jesús,
que nosaltres, que acompanyem amb alegria el nostre Rei, Crist, puguem
puguin gaudir també de la joia de la resurrecció. KYRIE ELEISON.
arribar a la Jerusalem eterna, per la bondat d’aquell que viu i regna pels
4.…
segles dels segles. Amén.
5.Per tots nosaltres, reunits en aquest diumenge de Rams. Que aquesta
(agafa l’aigua beneïda i aspergeix els rams i igualment si ho feu amb
Setmana Santa que iniciem ens faci créixer en la fe, l'esperança i
l’encens. I després es llegeix l’evangeli.)
l'amor. KYRIE ELEISON
Germans i germanes: Imitem el poble que aclamava Jesús i caminem
Escolteu, Senyor Jesús, la pregària confiada que us adrecem.
en pau ( tothom entra a l’església. El president ha de ser l’últim) (mentre
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén)
entrem podem fer el cant 553-EL CAMÍ QUE FEU JESÚS)
Si no hi ha processó ni entrada solemne, es fa l'entrada senzilla.
Després del cant (553-EL CAMÍ QUE FEU JESÚS), el celebrant saluda
el poble amb les mateixes paraules abans proposades. També es pot
fer, en aquest cas, des del mateix presbiteri, la benedicció dels rams,
però sense llegir l'evangeli. Després es passa a l’oració col·lecta.

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Déu omnipotent i etern, vós, per donar-nos un model d'humilitat, heu
volgut que el nostre Salvador es fes home i que morís en la creu: feu-nos
aprendre la lliçó dels seus sofriments per poder participar de la seva
resurrecció.
Per nostre Senyor Jesucrist, … (resposta)

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 281 - DEU MEU,…)

VERSET ABANS DE L’EVANGELI

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un cant:
proposo el 554 - HI ERES TU QUAN EL DUIEN A LA CREU?…)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Senyor, Jesús, avui, en aquest diumenge de Rams, voldríem demanarvos la vostra ajuda perquè fitxem en tu la nostra mirada i el nostre cor
agraït perquè has compartit en tot la nostra vida humana, obrint l’horitzó
de la vida més enllà del sofriment i la mort.
Per això us volem resar aquesta oració davant la creu.
Davant la teva creu, Senyor Jesús, restem en silenci, corpresos.
Recordem com recorries Palestina i t’acostaves als pobres.
I posaves llum als ulls dels cecs, i renovaves la il·lusió, i cridaves a
canviar la vida i a fer nou el món, i anunciaves l’amor sense mesura de
Déu el Pare.

Davant la teva creu recordem la teva fidelitat fins al final, la teva
entrega sense reserves.
Contemplant el teu rostre que reflecteix el rostre adolorit de tota la
humanitat., i al costat de Maria, la teva mare, t’expressem el nostre
agraïment, el nostre amor, la nostra fe,.
I amb aquesta fe, Senyor Jesús, volem seguir-te, perquè creiem que
aquest camí teu és el camí de la vida.
Creiem, Senyor Jesús, que el teu amor ha vençut la mort i ara,
ressuscitat, ets amb nosaltres per sempre.
Mira’ns i dóna’ns la teva gràcia salvadora, Senyor Jesús.
Per això agraïts us volem cantar amb tots els cristians i cristianes
d’arreu del món que, avui, s’han manifestat amb els seus rams de llorer i
amb palmes, tot cridant o cantant: Hosanna a dalt del cel, beneït el qui ve
en nom del Senyor.. Nosaltres, també us volem lloar, tot cantant
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Germans, ben units aJesucrist, moguts pel seu Esperit, gosem dir:
(Resar o cantar el Parenostre)

PAU

És l’hora d’escenificar que som una comunitat. Es l’hora de
demostrar-nos que ens sentim tots units. Es el moment de posar-nos
en comú–unió abans de fer-ho tots plegats amb el Senyor.
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)

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 6 - GLÒRIA A VÓS, OH CRIST, SENYOR…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Alimentats amb aquest do sagrat, us demanem, Senyor, que vós, que
volguéreu que per la mort del vostre Fill esperéssim obtenir allò que
creiem, vulgueu també que, per la seva resurrecció, arribem al terme feliç
vers on caminem. Per Crist, Senyor nostre. (resposta)

COMIAT
Avui, abans del comiat, serà convenient exhortar a participar,
cadascú al lloc on estigui, de les celebracions d'aquests dies, i
especialment de la Vetlla Pasqual.
Mireu, Senyor aquesta família vostra, per la qual nostre Senyor
Jesucrist no va dubtar d'entregar-se a les mans dels malfactors i de patir
el suplici de la creu. I que ens beneeixi Déu Totpoderós en el nom del
PARE, del FILL i de l’ESPERIT SANT (fent la senyal de la creu sobre si
mateix).
Germans i germanes, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 542 - VICTÒRIA, TU REGNARÀS…)

(303 - GLÒRIA I LLOANÇA A VÓS, OH CRIST,…)
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.

