
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Divendres Sant. A. 14/04/2017  

MONICIÓ D’ENTRADA 
Avui és Divendres Sant, el dia en què Jesús, el Senyor, mor a la creu. 

Per això la nostra celebració és diferent. No celebrem l'Eucaristia, sinó 
que fem una celebració de la seva Passió. Escoltarem les lectures, que 
ens introduiran en el misteri que avui recordem. Sobretot la lectura de la 
Passió segons sant Joan, que ens ajudarà a acompanyar Jesús en els 
seus últims moments abans de morir. Després, adorarem la seva creu, 
com a expressió de la nostra fe, admiració i agraïment, perquè sabem 
que d'aquesta creu en brolla la nostra salvació. I finalment combregarem, 
perquè el Cos de Crist ens alimenti en aquest camí de la creu que també 
nosaltres volem recórrer amb ell.  

Tota la nostra celebració d'avui és de contemplació, de silenci i de 
pregària. Acompanyem Jesús en la seva passió i en la seva mort, senyal 
del seu gran amor envers nosaltres. Però amb esperança, perquè 
d'aquesta entrega a la creu en naixerà la vida nova dels fills i filles de 
Déu. Comencem, doncs, en silenci, amb un moment de pregària profunda 
des del fons del nostre cor. Posem-nos drets.  

ORACIÓ 
(no es diu “Preguem) Senyor, no us oblideu de la vostra misericòrdia a 

favor dels vostres servents; protegiu-los i santifiqueu-los, ja que per ells 
Crist, en vessar la seva Sang, va inaugurar el misteri pasqual. 
Ell, que viu i regna pels segles dels segles. (resposta) 

MONICIÓ ABANS DE LES LECTURES 
Disposem-nos a escoltar les lectures d'avui. La profecia 

d'Isaïes, el salm, el text de la carta als Hebreus, i sobretot la 
Passió segons sant Joan, ens ajudaran a introduir-nos en el 
misteri que avui celebrem. Escoltem, més encara, contemplem, 
amb atenció i amb el cor ben obert, la Paraula de Déu.  

PRIMERA LECTURA (Is 52,13-53,12) 
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 284- PARE CONFIO EL MEU ALÈ,…) 
SEGONA LECTURA (He 4,14-16.5,7-9) 
VERSET ABANS DE LA PASSIÓ 

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

LECTURA DE LA PASSIÓ (Jn 18,1-19,42) 

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) 
*** 

MONICIÓ ABANS DE LA PREGÀRIA UNIVERSAL 
Avui la nostra pregària pren un to més solemne, i sobretot vol ser una 

pregària que abasti tothom. Perquè a tothom arribi la salvació que brolla 
de la vida entregada per Jesús a la creu. Per això a cada intenció tots 
pregarem un moment en silenci, i després de l'oració del celebrant tots 
respondrem amb el nostre Amén. Posem-nos drets.  

*** 

MONICIÓ ABANS DE L’ENTRADA DE LA CREU 
Disposem-nos ara a rebre la santa creu. Posant-la al centre de la 

nostra celebració, i passant després a venerar-la cadascú, expressem el 
nostre agraïment per aquest amor tan gran de Jesús per nosaltres que 
s'ha manifestat en la seva entrega fins a la mort. Quan el celebrant 
aixequi la Creu dirà: MIREU L’ARBRE DE LA CREU ON MORÍ EL 
SALVADOR DEL MÓN i tots nosaltres podrem contestar: VENIU, I, 
ADOREM-LO.  

Posem-nos drets per rebre l’Arbre de la Vida!  
 ENTRADA Y ADORACIÓ DE LA CREU 

Ara la Creu fa la seva entrada solemne. 

– MIREU L’ARBRE DE LA CREU ON MORÍ EL SALVADOR DEL 
MÓN. 

– Resposta: VENIU, I ADOREM-LO. 

Podem fer els cants 542 i 554 depenent de la durada de l’acte, si cal 
tornem a començar… 

*** 

MONICIÓ PER ANAR A BUSCAR AL SANTÍSSIM 
Avui no celebrem l'Eucaristia. Però sí que combreguem amb el 

pa consagrat a la missa d'ahir. La comunió amb el Cos de Jesús 
entregat per nosaltres ens ajuda a estar més units a ell, en espera 
de la gran Eucaristia de la nit de Pasqua. 

PARENOSTRE 
Plens de fe i confiança, tal com hem après de Jesús, gosem dir: (Resar 

o cantar el Parenostre) 
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 351 - EN TU TROBEM LA VIDA…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Déu omnipotent i etern, vós ens heu redimit amb la mort i resurrecció 

del Crist; concediu-nos de celebrar sempre aquesta obra del vostre amor i 
de ser fidels al misteri del qual hem participat. Per Crist, Senyor nostre. 
(resposta) 

MONICIÓ ABANS DE L’ORACIÓ SOBRE EL POBLE 
Acabem la nostra celebració. Mantinguem durant tot el dia d'avui i de 

demà aquest esperit de contemplació, de silenci i de pregària. Mentre 
esperem celebrar demà a la nit, a les....., en la Vetlla Pasqual, la 
resurrecció del Senyor.  

ORACIÓ SOBRE EL POBLE 
Senyor, feu davallar una abundosa benedicció sobre el vostre poble, 

que ha commemorat la mort del vostre Fill, amb la plena esperança de la 
resurrecció; concediu-li el perdó, doneu-li el consol, augmenteu-li la fe, 
assegureu-li l'eterna redempció. Per Crist, Senyor Nostre. 

COMIAT 

*** 

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.

La celebració d'avui és diferent de les habituals. Per això serà bo fer 
algunes monicions que expliquin el sentit dels diferents ritus. Cal, però, 
que aquestes monicions es facin abans de començar el ritu que es vol 
explicar.  

La celebració comença en silenci, sense cant. L'altar està nu. Un 
monitor pot fer aquesta introducció, just abans de començar. 

Surt el celebrant, fa reverència i tot seguit s'agenolla de cara a l'altar. 
Tothom prega uns moments en silenci. Després, es posen drets i van al 
seu lloc. El celebrant, des de la seu, diu l'oració col·lecta, sense cap 
altra introducció.

La Litúrgia de la Paraula és semblant a la de cada diumenge. És  
important cantar l'aclamació pròpia abans de l'evangeli. Pot ser bo 
també cantar algunes aclamacions enmig de la lectura de la Passió, així 
com fer seure els fidels durant la seva part central. Abans de començar 
les lectures, es pot fer la monició següent.

Un lector llegeix les intencions, seguides d'un silenci i de la pregària 
del celebrant (El text us l’envio apart).

Ara es fa l'adoració de la creu, amb l'entrada solemne, les 
aclamacions durant la processó i la veneració per part de tots, i amb els 
cants adients, tal com està prescrit. Abans, però, tothom s'ha assegut i 
el celebrant ha anat al lloc on es troba la creu. Abans que s'iniciï la 
processó, es pot llegir la monició següent.

No hi ha benedicció ni comiat, tothom surt en Silenci…

Us he enviat la Passió per la via acostumada.  
On sigui oportú, es poden intercalar uns cants. On diu: ,«No he de 

beure el calze que el Pare m’ha donat?», es canta Senyor, no ens 
deixis, MD 551 i es convida tothom a seure. On diu: «Bar-Abàs era un 
bandoler», es canta l’antífona del cant MD 409. Abans de començar el 
camí del Calvari, quan diu: «Llavors Pilat els l’entregà per a crucificar-
lo», es convida tothom a aixecar-se i es canta La primera estrofa del 
cant MD 554. AI final, després de l'aclamació Paraula del Senyor. 
Lloança a vós, oh Crist, es pot cantar el cant, MD 6. 


