CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’any XIX. A. 13/08/2017
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

SEGONA LECTURA (Rm 9,1-5)

(13 - JO CREC EN VÓS, BON DÉU…)

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

Com sempre, abans de començar, recordem aquelles paraules de
MONICIÓ: Com els diumenges passats, escoltem ara la lectura
Jesús quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc
de la carta de sant Pau als cristians de Roma. Avui l'apòstol ens
jo enmig d’ells.».
parla del desig que té que els seus germans del poble d'Israel
arribin a creure en Jesucrist..
Tinguen això molt present, comencem, com fem sempre, EN EL
NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la senyal de la AL·LELUIA
creu sobre sí mateix)…
EVANGELI (Mt 14,22-33)
Que el Senyor sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit
del Senyor)
HOMILIA

MONICIÓ D’ENTRADA

La nostra fe és un anunci de pau, de confiança, d'esperança.
Nosaltres som cristians perquè Jesús i el seu Evangeli ens
ajuden a viure, a anar endavant. Perquè ell ens ha mostrat una
manera d'anar pel món en la qual hi podem trobar la felicitat. Ell
va viure tota la vida estimant i ens diu a nosaltres que viure així
valia pena, i ens dóna força per seguir-lo en aquest camí. I
nosaltres el seguim, i ens sentim reconfortats per la seva gràcia.
La celebració d'aquest diumenge serà, novament, trobar-nos
amb Jesús i refermar la nostra confiança en el seu camí de vida.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, preparem-nos per escoltar la Paraula i per alimentarnos amb el Cos del Senyor. (Silenci)
– Vós, que sou sempre al nostre costat.
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que refermeu la nostra fe.
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que heu vingut a salvar-nos.
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…

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Déu Totpoderós i etern, que feu que creixi sempre en els
nostres cors l'esperit de gosem invocar amb el nom de Pare; feu
que creixi sempre en els nostres cors l’esperit de fills que heu
volgut donar-nos, a fi que un dia meresquem d'entrar en
l'heretatge promès.
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 (1Re 19,9a.11-13a)

MONICIÓ: Escoltem ara una història dels temps antics. El
profeta Elies, perseguit per la reina Jezabel, fuig a la
muntanya. I allà Déu se li manifesta d'una manera que ell no
esperava. Elies esperava una gran manifestació de Déu, i en
canvi Déu se li fa present de manera senzilla, propera. Una
manera que dóna pau i confiança.

(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

i que ens refiem més de la teva paraula que no pas de les nostres
forces.
Ensenya’ns a ser, com tu, persones de pregària, a descobrir en
nosaltres la teva presència i la del Pare, i el foc de l’Esperit, que
ens fa capaços de renovar sempre l’entusiasme evangelitzador,
la capacitat de servir i de fer el bé, la força per vèncer la
temptació de la comoditat o de la por de donar-nos totalment a tu
i als germans.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Amb confiança de fills, preguem Déu el nostre Pare. Tal com
Jesucrist ens ha ensenyat, 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)
(És important que tots els cristians ens estimem com a
germans. Ara és el moment de demostrar-nos que és així, donantnos la mà i desitjant-nos la Pau de Crist.)
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)

Amb fe i confiança, presentem al Pare les nostres
pregàries tot dient: ESCOLTEU-NOS, SENYOR.
1.Perquè Déu el nostre Pare protegeixi amb amor la seva
Església, i la faci créixer en la fe i l'esperança. PREGUEM
2.Perquè no manquin entre nosaltres les vocacions a la vida
presbiteral, diaconal i religiosa. PREGUEM
3.Perquè els infants de la nostra parròquia arribin a conèixer i a
estimar Jesucrist de tot cor. PREGUEM
COMUNIÓ
4.Perquè l'Esperit de Déu sostingui i enforteixi els esforços dels
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
homes i dones de bona voluntat que treballen per un món més
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
just. PREGUEM
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
5.Perquè les persones grans rebin unes pensions que els
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
permetin viure dignament. PREGUEM
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
6.…
persona que combregui)
7.Perquè tots nosaltres aprenguem a ser més generosos amb
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
els pobres. PREGUEM
(Proposo el 355 - SI CREIEM QUE ES VIVENT…)
Us preguem, Pare, que escolteu les nostres pregàries i feu
davallar damunt nostre la vostra misericòrdia. Per Crist,
PREGARIA FINAL
Senyor nostre.(Amén)
Preguem (pausa).

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 111 - VIVA LLUM D’ALBA…)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al
Pare una pregària:
Et donem gràcies, Senyor Jesús, perquè la teva paraula i la
teva presència ens diuen que no ens deixem vèncer per la por; et
donem gràcies per la confiança de saber que no deixaràs
enfonsar la barca de la nostra vida, ni la de l’Església, perquè el
que tu vols és que tota la humanitat arribi a bon port.
Moltes vegades ens veiem retratat en Pere i els altres
deixebles, tots plens de por; fes que no perdem la confiança en tu

Per la comunió amb els vostres sagraments, Senyor, salveu-nos
i confirmeu-nos en la llum de la vostra veritat.
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)

COMIAT
Caldria recordar que dimarts celebrem l'Assumpció de la Mare de
Déu, i convidar tothom a participar.
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Plens de confiança en Jesús que ens acompanya sempre;
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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