CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’any III. A. 22/01/2017
CANT D’ENTRADA

(58 - TU ETS EL NOSTRE DÉU…)

SALUTACIÓ

Tornem a ser aquí, i un cop més abans de començar recordem
aquelles paraules de Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom
meu, allí sóc jo enmig d’ells.».
Sabent-lo, doncs, enmig nostre, comencem aquesta celebració,
EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT...
Que el Senyor, que encamina els nostres cors a estimar-lo i sofrir
en constància, com Jesucrist, sigui amb tots nosaltres… (resposta:
i amb l’esperit de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Ens hem reunit amb actitud de fe i d'acció de gràcies per
celebrar, com a família dels fills de Déu que som, la victòria de
Jesucrist sobre el pecat i la mort.
Avui, a més, ens trobem enmig de la Setmana de Pregària per
la Unitat dels Cristians. Demanem al Pare que treballem tots
plegats per estrènyer els lligams de fe i de caritat entre les
Esglésies cristianes, per tal d'esdevenir un sol ramat al voltant
d'un sol pastor, que és Jesucrist.

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (1 Co 1,10-13.17)

En la segona lectura, Pau ens exhorta a no fer divisions en les
comunitats cristianes, perquè tots som de Jesucrist.

AL·LELUIA
EVANGELI (Mt 4,12-23)
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

En aquesta Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, unim la nostra veu a la dels cristians d'arreu del món, a
fi que Déu Pare ens aplegui en un sol ramat, sota el guiatge
de l'únic pastor que és Jesucrist. Responguem dient:
ESCOLTEU-NOS,PARE.

On sigui de la terra, a banda i banda de riu, a la muntanya o
vora el mar, ofereixes i proposes una nova manera de viure,
generosament, segons Déu.
Crides les persones una a una; si no són germanes, perquè
se’n facin. Les crides enmig de la feina, Per a la tasca –
transcendental– de difondre el Regne de la Llum.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Seguint l’ensenyament de Jesús, i units en la mateixa fe i la
mateixa esperança, ara, abans de combregar, gosem dir: (Resar o
cantar el Parenostre)

PAU

Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la
Pau, us dono la meva Pau, no mireu els nostres pecats sinó la fe
de l’Església i doneu-li aquella Pau i aquella Unitat que vós vau
demanar. Vós que viviu i regneu pel segles dels segles… (Amén)
Que la pau de Jesús sigui amb tots nosaltres…
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)

1. Perquè els cristians de totes les Esglésies siguem fidels a
l'Evangeli amb el nostre testimoni de fe davant el món.
COMUNIÓ
PREGUEM:
ACTE PENITENCIAL
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
Demanem ara en començar aquesta Eucaristia el perdó dels
2. Perquè Déu concedeixi a totes les Esglésies cristianes
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
nostres pecats, tot invocant el Pare, que és ric en misericòrdia i
d'enfortir allò que les uneix i superar allò que les separa.
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
que no vol la mort del pecador, sinó que es converteixi i que
PREGUEM:
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
visqui. (Silenci)
3. Perquè aviat arribi el dia en què tots els qui creiem en Crist
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
– Vós,que heu vingut a buscar els qui s’havien perdut:
puguem compartir el pa i el calze d'una mateixa Eucaristia.
persona que combregui)
PREGUEM:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que heu vingut a donar la vida en rescat per tota la
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
4. Perquè el món sencer creixi en la pau, la llibertat i la justícia, i
humanitat: CRIST, TINGUEU PIETAT.
se superin les divisions i enemistats entre els pobles.
(Proposo el 362 - CAL QUE TOTS…)
– Vós, que aplegueu els fills de Déu dispersos:
PREGUEM:
PREGARIA FINAL
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
5. …
Preguem (pausa).
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
6. Perquè tots els qui som aquí en aquesta celebració aprenguem
Que l'aliment que hem rebut, Senyor, signe com és de la unió
pecats i ens dugui a la vida eterna…
cada dia a ser més fidels a la Paraula del Senyor. PREGUEM:
dels fidels amb vós, estrenyi en l'Església els vincles de la unitat.
Escolteu,
Pare,
això
que
us
hem
demanat
amb
fe.
l
doneu
GLÒRIA
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
als cristians i a tota la humanitat el do de la unitat i de la pau.
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… (recitar el Glòria)
Per Crist, Senyor nostre. (Amén)
COMIAT I ADORACIÓ FINAL
COL·LECTA
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
OFERTORI
Preguem (pausa).
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
(Mentre
recollim
la
col·lecta
i
es
prepara
l’altar
podem
fer
un
Déu omnipotent i etern, que voleu reunir els vostres fills
Amb el desig de viure com a fills d'un mateix Pare, germanes i
cant: proposo el 22 - ELS VOSTRES MISSATGERS…)
dispersos, mantenint-los en la unitat; mireu el ramat del vostre Fill:
germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
que la integritat de la fe i els lligams de la caritat uneixin els qui
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
(Cant Final 59 - AMISTAT, UNEIX-NOS!…)
han estat consagrats per un mateix baptisme.
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
Ara que tenim el cos de crist aquí present damunt l’altar,
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
adrecem al Senyor una pregària:
segles…… (resposta)
En tu, Jesús, comencem a veure que el regnat de Déu està
MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA (Is 8, 23b-9,3)
entrant en el món, que les foscors d’aquesta terra retrocedeixen
Isaïes, en la primera lectura, anuncia la llum que vindrà de
davant la claror que tu irradies, perquè ets la Llum.
Galilea, és a dir, Jesús, el Messies. A l'evangeli d'avui veurem
Una gran llum no tan sols per a nosaltres, per als qui et
acomplerta aquesta profecia.
reconeixem com a Crist, sinó llum de resplendor universal. Per als
SALM RESPONSORIAL
països més llunyans, i per a qualsevol societat gresol de cultures.
(Cant del Salm: 219 - EL SENYOR M’IL·LUMINA I…)
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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