CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’any II. A. 15/01/2017
CANT D’ENTRADA

(58 - TU ETS EL NOSTRE DÉU…)

SALUTACIÓ

Un cop més, abans de començar, recordem que Jesús va dir:
«Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig
d’ells.»
Comencem, doncs, aquesta Celebració de la Paraula, EN EL
NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT…
Que el Déu de l'esperança, que per l’acció de l’Esperit Sant ens
omple d'alegria i de pau, sigui sempre amb tots nosaltres…
(resposta: i amb l’esperit de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Som convocats novament per Jesucrist per celebrar tots junts,
com a Església que som, la seva mort i la seva resurrecció. Ens
apleguem, un diumenge més, com a comunitat creient, perquè el
Senyor ens alimenti amb la seva Paraula i amb el seu Cos. Que
sempre tinguem aquest desig d'omplir-nos de Déu, de la seva
gràcia.

ACTE PENITENCIAL

Demanem ara al Pare que ens ompli deia seva gràcia i ens
purifiqui. Implorem a Déu el perdó dels nostres pecats, invocant la
seva misericòrdia. (Silenci)
– Vós, que sou el camí que condueix al Pare:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou la veritat que il·lumina els pobles:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou la vida que renova el món:
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

Preguem (pausa).
Déu omnipotent i etern, que governeu el cel i la terra: escolteu
el poble que us suplica i concediu la vostra pau als nostres temps.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
segles…… (resposta)

MONICIÓ ABANS DE LES LECTURES

SEGONA LECTURA (1Co 1,1-3)
AL·LELUIA
EVANGELI (Jn 1,29-34)
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

Amb confiança de fills, presentem ara al Pare les nostres
pregàries, amb l'esperança que seran escoltades: Podem
respondre: ESCOLTEU-NOS, PARE.
1. Pel papa Francesc, pel nostre bisbe _____, pels altres bisbes,
els preveres i els diaques. Que es mantinguin fidels a la
vocació rebuda i siguin per al poble de Déu imatges vives del
Bon Pastor. PREGUEM
2. Pels qui pateixen dificultats, sigui de salut, econòmiques o
personals. Que puguin trobar l'ajuda que necessiten per sortir
d'aquesta situació. PREGUEM
3. Pels qui han de marxar dels seus països, sigui quin en sigui el
motiu. Que trobin l'acolliment digne que tota persona mereix.
PREGUEM
4. Pels països que estan en guerra, i pels refugiats que han de
fugir-ne. Que arribi per a tots la pau, i puguin retornar a les
seves llars amb salut i alegria. PREGUEM
5. Pels responsables polítics i econòmics. Que actuïn sempre
amb honradesa, recordant que estan al servei de les persones.
PREGUEM
6. …
7. Pels qui ens hem aplegat avui per aquesta celebració. Que el
sagrament que anem a rebre ens doni forces renovades per
continuar donant un bon testimoni de l'amor de Déu.
PREGUEM
Escolteu, oh Pare, les pregàries de la vostra Església que
us suplica, i continueu omplint-nos de la vostra gràcia. Per
Crist, Senyor nostre. (Amén)

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 75 - JO CREC EN L’AMOR…)

Acabades ja les festes de Nadal, les lectures dels diumenges se PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA

centren en el relat de l'evangeli, en el qual anem seguint, pas per
pas, les obres i les paraules de Jesús. La primera lectura, de
l'Antic Testament, ens prepara per escoltar l'evangeli. Després,
preguem junts amb les paraules del salm. l a la segona lectura,
sant Pau ens transmet l'ensenyament de les seves cartes.
Disposem-nos, doncs, a escoltar la Paraula de Déu.

PRIMERA LECTURA (Is 49,3.5-6)
SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 278 - AQUÍ EM TENIU…)

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Com sempre, abans de combregar, adrecem al Senyor una
pregària d’acció de gràcies:
Senyor, Joan Baptista mai no va ser deixeble teu, però va saber
copsar la teva presència i no l'amagà mai als seus seguidors. Els
animà a seguir-te i no se'n sentí rebaixat. Que en les nostres
relacions laborals o familiars ajudem a créixer els que ens
envolten i ens sapiguem retirar a temps.

Que sapiguem parlar bé dels altres. Que en les nostres
converses, Senyor, diguem el bo que hi hem vist i siguem
persones de pau. Que només surti de la nostra boca allò que ajudi
i faci el bé.
Senyor, et vas carregar a coll els nostres pecats, quan ens
acceptares sense tenir en compte les nostres limitacions. Ens
coneixes
i saps que et defraudem a Tu i als altres. Ens coneixes i saps que,
malgrat tot, desitgem fer el bé. Gràcies perquè creixes en
nosaltres.
Que davant el bé dels altres, sapiguem descobrir la teva
presència en el món. Tan se val qui el faci. El que importa és el
bé. Senyor, que sentim la presència del teu Esperit.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Disposats a perdonar tots els qui ens han ofès, per poder rebre
el perdó que Déu ens ofereix, adrecem-nos al Pare que ens
estima, tot dient: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Ara fem aquell gest simbòlic de cada diumenge,on ens
demostrem l’amor que ens tenim els uns als altres…
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 83 - HE NASCUT EN UN POBLE…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Senyor, infoneu-nos el vostre esperit de caritat i feu que
visquem units de cor els qui heu saciat amb un mateix pa. Per
Crist, Senyor nostre. (resposta)

COMIAT I ADORACIÓ FINAL

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Que el goig del Senyor sigui la nostra força…
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final 100 - MARXEM EN PAU…)

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