
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any VIII. A. 16/02/2017 

CANT D’ENTRADA 
(83 - HE NASCUT EN UN POBLE…)  

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... 

Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de 
Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots nosaltres… (resposta: i 
amb l’esperit de Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Benvinguts i benvingudes a la celebració d'aquest 

diumenge, just a les portes de començar la Quaresma que 
iniciarem aquest dimecres amb la celebració del Dimecres 
de Cendra. Serà temps de preparar-nos ja per iniciar el 
camí de conversió que ens portarà cap a la Pasqua. l avui, 
de fet, les lectures que sentirem són també una crida a 
refermar les actituds de conversió. Jesús, a l'evangeli, ens 
dirà que hem de triar a quin Senyor volem seguir. l ens 
convidarà a triar el camí de Déu plens de confiança en el 
seu amor i la seva protecció.  

Amb aquesta confiança iniciem la nostra trobada 
dominical i refermem les nostres ganes d'acompanyar 
Jesús en el seu camí de fidelitat fins a la mort, per poder 
ressuscitar amb ell a la vida nova de la Pasqua. 

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, posem-nos davant Déu. (Silenci) 

– Vós, que sou la llum. SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que sou l’amor. CRIST, TINGUEU PIETAT.  
– Vós, que sou la vida. 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).  
Guieu, Senyor, el curs del món pels camins de la pau 

segons els vostres designis; i concediu a la vostra Església 
l'alegria de poder-vos servir amb llibertat i serenor. 

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 PER LA PRIMERA LECTURA (Is 49,14-15) 
Escoltarem ara una lectura molt curta, però que ens dóna 

un gran missatge. Un missat- ge que ens vol fer entendre 
com és l'amor de Déu. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 218 - GUARDEU-ME, DÉU MEU…) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (1Co 4,1-5) 
Escoltem ara les paraules de sant Pau, que ens parla 

d'una actitud important que cal tenir en la nostra vida.   
AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 6,14-34) 
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  
Preguem Déu el nostre Pare, plens de confiança 

perquè ell vetlla per nosaltres i per tots els seus fills. 
Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.  
1.Per tots els cristians. Perquè tinguem el cor obert a 

l'esperança i visquem amb coratge i alegría la nostra fe. 
PREGUEM:  

2.Per tots aquells que, en el nostre país, viuen en situació 
de pobresa. Perquè els dirigents polítics i econòmics, i 
també tots nosaltres, fem el que calgui per posar remei a 
aquesta injustícia. PREGUEM:  

3.Pels malalts. Perquè trobin la fortalesa en Déu i tinguin 
al seu costat qui els acompanyi en el seu dolor. 
PREGUEM: 

4.… 
5.Per tots nosaltres. Perquè trobem cada dia més el gust 

de la pregària i visquem ben units a Jesús. PREGUEM:  
Escolteu, Pare, aquestes pregàries que us hem 

presentat, i també les que cadascú de nosaltres porta 
dins el seu cor. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 

OFERTORI 
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer 

un cant: proposo el 83 - HE NASCUT EN UN POBLE…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar, una 
pregària d’acció de gràcies:  

Jesús, després d’escoltar les teves paraules, et volem 
demanar que ens ajudis a descobrir l’amor amb què el 
Pare ens estima. 

Que sapiguem tenir la teva mirada per adonar-nos dels 
autèntics valors de la vida i saber contemplar amb fe i 
agraïment tot el que ens envolta i ens fa existir. 

Et volem demanar també que siguem agraïts per totes 
les persones que ens ajuden o ens han ajudat a viure en la 
fe, a confiar fins en les situacions adverses, a no perdre 
l’esperança enmig de les foscors. 

Gràcies per totes aquelles persones que ens valoren i 
estimen incondicionalment. 

Ajuda’ns també, Senyor Jesús, a mirar més enllà de 
nosaltres mateixos.  

Que nosaltres, que mengem cada dia, que tenim una 
casa digna, sapiguem ser solidaris d’aquells que no tenen 
el mínim indispensable per poder viure com a persones. 

Que col·laborem activament en la construcció d’aquest 
món que el Pare ha posat a les nostres mans per tal que 
sigui casa acollidora de tots els seus fills i filles. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels 
Àngels i els Sants tot cantant:  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Fidels a l'ensenyament de Jesús, i seguint el seu 
mestratge, 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) 
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 366 - NO PODEM PAS CAMINAR…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, ens heu alimentat amb aquest do de salvació; 

implorem de la vostra pietat que per aquest mateix 
sagrament, amb el qual ens nodriu en el temps, ens feu 
participar de la vida eterna.  

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).  

Aquest dimecres vinent, Dimecres de Cendra, començarem 
el temps de Quaresma. Disposem-nos a viure-la ben de cor, 
com una oportunitat d'acostar-nos més a Déu. l, per poc que 
puguem, mirem de participar de la celebració de la Cendra, 
que ens ajudarà a començar amb més empenta el nostre camí 
cap a la Pasqua. Germanes i germans, anem-nos-en en pau.  
(resposta) 

(Cant Final 100 - MARXEM EN PAU…)
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