CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’any XV. A. 16/07/2017
CANT D’ENTRADA

( 78 - QUAN DESVETLLAREM ELS CORS…)

SALUTACIÓ

Com sempre, abans de començar, recordem aquelles paraules de
Jesús quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc
jo enmig d’ells.».
Tinguen això molt present, comencem, com fem sempre, amb el
senyal de la creu, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
Que Jesús, el Senyor, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb
l’esperit del Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

SEGONA LECTURA (Rm 8,18-23)

MONICIÓ: Escoltem ara com sant Pau ens parla, ple
d’entusiasme, de quina és la nostra esperança.

AL·LELUIA
EVANGELI (Mt 13,1-23)
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…

Avui, i els dos diumenges vinents, escoltarem a l'evangeli una PREGÀRIA DELS FIDELS
de les maneres més significatives que Jesús tenia per transmetre
Unim-nos ara en la pregària i presentem-li al Pare les
el seu missatge: les paràboles. Durant aquests tres diumenges,
nostres intencions tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
Jesús ens parlarà del Regne de Déu mitjançant aquestes
1. Preguem per l'Església, per tots els batejats, cridats a seguir
comparacions senzilles, tretes de la vida quotidiana de la gent del
Jesús i a donar testimoni de fe i d'amor. PREGUEM:
seu temps, que ens volen ajudar a descobrir millor quin és el
2.
En aquest dia de la Mare de Déu del Carme, preguem pels
missatge que ell vol donar-nos.
pescadors, pels mariners, per tots els qui treballen a la mar, i
Disposem, doncs, el nostre cor per rebre la Paraula que ell,
per les seves famílies. PREGUEM:
com el sembrador, vol plantar dins nostre.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, posem-nos ara davant Déu.
– Vós, llavor de vida eterna:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, camí, veritat i vida:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, llum i guia del vostre poble:
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).
Oh Déu, que feu veure als esgarriats la llum de la vostra veritat,
perquè puguin trobar el bon camí; concediu als qui es professen
cristians de rebutjar el que és contrari a aquest nom i de seguir el
que li escau.
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 (Is 55,10-11)

MONICIÓ: Comencem avui la Litúrgia de la Paraula
escoltant una reflexió d'Isaïes que ens parla, precisament, de
la força de la Paraula de Déu.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 248 - TASTEU I VEUREU,…)

Sembra, sembra, Sembrador, que ens arribi ben estesa i
abundosa la paraula del Regne. Que la captin les nostres orelles i
les entranyes la facin produir com més millor, fins enmig de
dificultats i preocupacions, acollint-la tot comprenent la seva gran
riquesa.
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

Fidels a la paraula de Jesús, i seguint el seu ensenyament,
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,
donant-nos la mà i desitjant-nos la Pau de Crist.)

Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
3. Preguem també per les religioses i religiosos carmelites,
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)
dedicats a la pregària i a fer viva la presència de Déu en el
món. PREGUEM:
COMUNIÓ
4. Preguem pels infants i joves que aquests dies participen en
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
campaments, colònies i casals d'estiu, especialment en les
entitats d'Església. PREGUEM:
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
5. Preguem per tots aquells que busquen feina i no en troben, i
per les famílies que passen necessitat. PREGUEM:
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
persona que combregui)
6. …
7. Preguem per nosaltres, i per tots els membres de la nostra
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
parròquia. PREGUEM:
(Proposo el 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT…)
Escolteu, Pare, les pregàries que us hem presentat, i també
totes les que cadascú de nosaltres porta dins el cor. Per Crist, PREGARIA FINAL
Preguem (pausa).
Senyor nostre. (Amén)
Ja hem rebut, Senyor, eIs vostres dons; feu que, amb la
OFERTORI
celebració d'aquest misteri, augmentin en nosaltres els fruits de la
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
salvació.
cant: proposo el 6 - GLÒRIA A VÓS, OH CRIST…)
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)

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:
Estem pendents dels teus llavis. L’ensenyament de la teva
boca, Jesús, rega els nostres cors com la pluja més esperada.
Volem treballar el nostre interior perquè sigui terreny preparat
per a rebre la llavor de la Paraula, un camp que fructifiqui per a
Déu; volem –disposant-lo com convé- treure’n la duresa i les
pedres, les punxes i les males herbes, els camins esgarriats… a
mercè de qualsevol perill.

COMIAT

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Amb ganes de ser terra bona on pugui donar fruit la llavor de
l'Evangeli, 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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