
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XII. A. 25/06/2017  

CANT D’ENTRADA 
( 78 - QUAN DESVETLLAREM ELS CORS…)  

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 (fent la senyal 
de la creu sobre sí mateix)… 

Que el Senyor sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit 
del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Comencem avui aquella llarga sèrie de diumenges en què no 

celebrem cap festa en especial, sinó que la nostra trobada podem 
dir que cada diumenge té el mateix guió: escoltem la Paraula de 
Déu, i sobretot l'evangeli, que aquest any va seguint, pàgina per 
pàgina, el relat de l'evangelista Mateu; i després ens asseiem a la 
taula de Jesús per rebre l'aliment del seu Cos i la seva Sang. 
Comencem, doncs, amb esperit de fe i d'acció de gràcies, la 
nostra celebració. 

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, posem-nos davant Déu i demanem perdó pels 

nostres pecats. 
– 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 misericordiós s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 

pecats i ens dugui a la vida eterna… 
GLÒRIA 

GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 
COL·LECTA 

Preguem (pausa).  
Senyor, feu que reverenciem sempre el vostre nom, ja que no 

deixeu mai de la vostra mà aquells en qui ha arrelat sòlidament el 
vostre amor. 

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) 

PRIMERA LECTURA (Jr 20,10-13) 
MONICIÓ: Escoltem avui, a la primera lectura, el clam del 

profeta Jeremies, que demana a Déu que el protegeixi dels qui 
el persegueixen. El profeta, com Jesús a l'evangeli, proclama 
la seva total confiança en el Déu que salva. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 411 - QUE EL VOSTRE AMOR,…) 

SEGONA LECTURA (Rm 5,12-15) 
MONICIÓ: Sant Pau, a la segona lectura, també ens parla de 

salvació. Per Jesús, hem estat alliberats del pecat.   
AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 10,26-33) 
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… (versió curta cantada tota la Pasqua) 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
Amb tota confiança, presentem-li al Pare les nostres 

pregàries tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.   
1.Per l'Església. Que doni sempre un bon testimoni de l'amor i la 

misericòrdia de Déu. PREGUEM:  
2.Pels qui són perseguits a causa de la seva fe. Que es 

mantinguin ferms i visquin amb la confiança de saber que el 
Senyor no els abandona. PREGUEM:  

3.Pels governants dels països més poderosos del món. Que 
utilitzin el seu poder al servei de la pau, de la concòrdia i del 
benestar de tots els homes i dones del món sencer. 
PREGUEM:  

4.Pels nois i joves que aquests dies acaben el curs escolar, i pels 
seus mestres i professors. Que la tasca que han dut a terme al 
llarg de l'any doni un bon fruit. PREGUEM: 

5.… 
6.Per nosaltres. Que visquem amb un esperit ben obert a l'amor 

de Déu i en siguem testimonis en tota ocasió. PREGUEM: 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, vós que sou la font 

de tota bondat, i vetlleu amb amor per tots els vostres fills. 
Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 103 - VÓS, HEU PASSAT VORA L’AIGUA…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim el cos de crist aquí present damunt l’altar, 
adrecem al Pare una pregària:  

¿Ja no recordem on érem, d’on ens has rescatat? El pecat ens 
havia fet tots estranys els uns per als altres, llops uns contra 
altres. 

Ens hem arribat a pensar que és normal viure amagats, mirant 
de reüll, amb les portes tancades, provant d’esgarrapar alguna 
engruna de bondat en un món ple de maldat. 

Tu, Senyor Jesús, t’has enfrontat al pecat, has vençut la mort i 
has demostrat que és possible viure ja des d’ara com a germans 
els uns dels altres, una sola família de Déu. 

No ens deixis caure en la temptació de mirar enrere i caure de 
nou en la por, la sospita, la desesperança i l’egoisme a ultrança. 
Que la teva gràcia ens sostingui en el camí de la confiança i 
l’amor. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 
els Sants tot cantant: (Cant del Sant, Sant, Sant).  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Tal com Jesús ens ha ensenyat, fidels a la seva paraula, 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 pels segles dels segles. (Amén) 

Que la pau del Senyor sigui sempre 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 362 - CAL QUE TOTS…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Renovats amb l'aliment sagrat del Cos i de la Sang del vostre 

Fill, us preguem, Senyor, d'obtenir amb plenitud la redempció que 
l'Església celebra.  

Per Crist, Senyor nostre. (resposta) 
COMIAT 

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT 
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).  

Siguem a tot arreu bons testimonis de l'amor de Déu que ens 
acompanya sempre. Germanes i germans, anem-nos-en en pau. 
(resposta) 

(Cant Final: 100 - MARXEM EN PAU)
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