CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’any VII. A. 16/02/2017
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (1Co 3,16-23)

(58 - TU ETS EL NOSTRE DÉU…)

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 Jesús, el Senyor, la font d'aigua viva, sigui amb tots
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

(Cant del Salm: 228 - EL SENYOR ÉS COMPASSIU…)

L'ensenyament de sant Pau avui ens crida a tenir una
única guia en aquest món: la saviesa de Déu, la manera de
viure que hem conegut per mitjà de Jesucrist.

AL·LELUIA
EVANGELI (Mt 5,38-48)
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)

Senyor, vós em convideu a ser sant perquè vós sou sant.
M'estimeu tant que voleu que sigui bo i feliç com vós.
Us agraeixo aquest interès que mostreu per mi. Em
convideu a revisar el meu comportament i a adaptar la
meva vida fent-la semblant a la de Jesús.
Il·lumineu la meva intel·ligència i fortifiqueu la meva
voluntat, perquè visqui amb fermesa el compromís cristià
del Baptisme.
Feu que no m'acontenti mai amb el que sóc, i que
m’esforci per a ser cada dia millor.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels
Àngels i els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

Com hem anat fent els cristians i cristianes des dels
PARENOSTRE
PROFESSIÓ DE FE
temps dels apòstols, estem reunits aquí per celebrar el
Tal com Jesús ens ha ensenyat, ara, abans de
CREC EN UN DÉU …
diumenge. Ja fa setmanes que vam acabar les festes de
combregar, gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)
Nadal, i encara queden dies per començar la Quaresma. l PREGÀRIA DELS FIDELS
mentrestant, en aquests diumenges d'entremig, en què no
PAU
Amb tota la confiança en Déu el nostre Pare,
celebrem res d'especial, tota la nostra atenció està posada
Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us
preguem per les necessitats de l'Església i del món
en allò que, de fet, és el més important de la nostra fe
deixo la Pau, us dono la meva Pau, no mireu els nostres
sencer. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
cristiana: reunir-nos entorn de Jesús, escoltar la seva
pecats sinó la fe de l’Església i doneu-li aquella Pau i
1.Per les Esglésies dels països pobres. Que amb la llum
paraula i alimentar-nos del seu Cos, per poder ser bons
aquella Unitat que vós vau demanar. Vós que viviu i regneu
de Jesucrist siguin llavor d'esperança per a tots els seus
testimonis seus enmig del nostre món.
pel segles dels segles… (Amén)
conciutadans, i no deixin mai d'estar-hi al costat en la
Que la pau de Jesús sigui amb tots nosaltres…

lluita per una vida digna i justa per a tothom. PREGUEM:
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau
2.Pels cristians que són perseguits a causa de la seva fe.
123)
Que sentin ben endins la força de Déu per tirar
endavant, i el suport de totes les persones de bona
COMUNIÓ
voluntat. PREGUEM:
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del
3.Per les nostres parròquies i comunitats. Que portem al
mon, feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula.
món un bon testimoni de senzillesa, d'amor als pobres, i
(resposta)
de rebuig de tota supèrbia. PREGUEM:
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL
4.Pels governants de les nacions, i sobretot per aquells
COS DE CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
que més poder tenen. Que aprenguin de Jesús els
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a
sentiments de solidaritat i de generositat com a principal
cada persona que combregui)
guia de la seva actuació. PREGUEM:
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
GLÒRIA
5.Per les persones que ens cauen malament o que ens
(Proposo el 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT…)
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… (recitar el Glòria)
han ofès o perjudicat. Que, com ens ha ensenyat Jesús,
sapiguem estimar-les i desitjar el seu bé. PREGUEM:
PREGARIA
FINAL
COL·LECTA
6.…
Preguem
(pausa).
Preguem (pausa).
7.Per tots els que ens hem reunit en aquesta Eucaristia.
Déu omnipotent, feu que arribem a posseir plenament la
Déu omnipotent, feu que, per la meditació assídua del
Que
Déu
ens
faci
sentir
cada
dia
més
el
goig
de
ser
salvació,
de la qual són penyora els misteris que hem
bé, complim de paraula i d'obra la vostra voluntat.
cristians. PREGUEM:
rebut. Per Crist, Senyor nostre. Per Crist, Senyor nostre.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós
(resposta)
Déu misericordiós, escolteu-nos i salveu-nos. Per
viu i regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles
Crist, Senyor nostre.(Amén)
dels segles…… (resposta)
COMIAT I ADORACIÓ FINAL
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i
MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA (Lv 19,1-2.17-18) OFERTORI
ESPERIT SANT (fent la senyal de la creu sobre si mateix).
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer
Avui a l'evangeli sentirem novament les paraules de
un cant: proposo el 65 - TOTS ELS HOMES…)
Sentint-nos cridats a viure tal com Jesús ens ensenya,
Jesús en el Sermó de la Muntanya, on ens ensenya quines
germanes
i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
han de ser les nostres actituds i els nostres criteris
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
(Cant Final 65 - TOTS ELS HOMES…)
d'actuació en tota la nostra vida. Ara, per preparar-nos a la
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
lectura evangèlica, llegirem un breu text de l'Antic
Ara que tenim el cos de crist aquí present damunt l’altar,
Testament que és gairebé com un resum del que Jesús ens
adrecem al Pare una pregària:
dirà.
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, posem-nos davant Déu i demanem perdó pels
nostres pecats. (Silenci)
– Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits. SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que heu vingut a cridar els pecadors.
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres. SENYOR, TINGUEU PIETAT.
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni
els pecats i ens dugui a la vida eterna…

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.

