
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XXII. A. 03/09/2017  

CANT D’ENTRADA 
(50 - LA BONDAD I L’AMOR,…,)  

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, EN 
EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la 
senyal de la creu sobre sí mateix)… 

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 del 
Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Diumenge passat, segur que ho recordem, escoltàvem a 

l'evangeli aquella escena tan important de Jesús que li encomana 
a Pere de ser el principal punt de referència de la seva comunitat, 
de la seva Església. Avui, com a contrast, veurem com Jesús 
mateix ha de renyar Pere perquè l'apòstol no entén ni accepta 
que el camí de la salvació i la vida passa per la creu. 

AI capdavall, aquesta és també la nostra mateixa història. 
Creiem en Jesús, volem seguir-lo, però sovint no entenem ni 
acceptem que el seu camí vol dir entrega, fidelitat fins al final, 
compromís al servei dels altres. 

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, preparem-nos per aquesta celebració. (Silenci) 

– Vós, que ens heu mostrat l'amor de Déu.    
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que heu patit per nosaltres:  
CRIST, TINGUEU PIETAT.  

– Vós, que ens crideu a seguir-vos:   
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).  
Déu omnipotent, tot el que és bo ve de vós; sembreu en els 

nostres cors l'amor del vostre nom, aviveu-lo amb l'esperit de 
pietat i guardeu-lo sol·lícitament. 

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 20,7-9) 
MONICIÓ: A l'evangeli d'avui, Jesús ens anunciarà que serà 

perseguit fins a la mort, per la seva fidelitat al camí de Déu. 
Escoltem ara, en aquesta primera lectura, com el profeta 
Jeremies, cridat per Déu, ha de viure també persecucions i 
escarnis.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 293 - COM LA CÉRVOLA…) 

SEGONA LECTURA (Rm 12,1-2) 
MONICIÓ: Sant Pau, a la segona lectura, ens convida a viure 

sempre seguint la voluntat de Déu.  
AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 16,21-27) 
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  
Guiats de l'Esperit de Jesús, presentem-li al Pare les 

nostres pregàries tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE. 
1.Per l'Església, per tots els qui, arreu del món, volem seguir el 

camí de Jesús amb fidelitat. PREGUEM:  
2.Per totes les activitats que duem a terme a la nostra parròquia. 

PREGUEM:  
3.Pels governants i els polítics, pels responsables de l'economia, 

pels treballadors de l'administració pública. PREGUEM :  
4.Pels pobres i els malalts, pels humiliats i els perseguits, per 

tots els qui comparteixen de més a prop el dolor de la passió i 
la creu. PREGUEM:  

5.Pels turistes que han visitat el nostre país durant aquest estiu. 
PREGUEM:  

6.… 
7.Per nosaltres, per les nostres famílies, pels nostres amics, pels 

nostres companys de treball o d'estudi. PREGUEM: 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i feu que compartim 

la passió del vostre Fill per poder compartir també la seva 
resurrecció. Ell, que viu i regna pels segles dels segles.
(Amén) 

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

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

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

Senyor Déu nostre, et donem gràcies perquè has posat dins 
nostre el desig de buscar-te i et deixes trobar per tots els qui et 
busquen; com diu el salm, fes que tinguem set de tu, que la 
nostra ànima s’enamori de tu i que sapiguem valorar l’amor amb 
què ens estimes. 

Aleshores serem més capaços, com Jesús, de posar la nostra 
vida al servei dels altres, de no tenir por de fer el bé i d’entendre 
que la salvació és que tothom visqui amb aquella dignitat que ens 
has volgut donar. 

Fes-nos comprendre i viure també que el millor que podem 
oferir-te i ens demanes és posar totes les nostres capacitats al 
servei del teu projecte i voluntat, vencent l’egoisme que cada dia 
ens surt al pas i ens desvia d’aquest camí. 

En aquest final de vacances t’agraïm per tots els qui han pogut 
gaudir del descans, de la companyia de familiars i amics, i han 
pogut refer les seves forces amb un temps de pau, de lectura o 
de pregària. 

Que el curs que aviat començarà sigui una nova oportunitat per 
créixer com a persones i per ajudar-nos mútuament en l’educació 
de petits i grans, en l’atenció als ancians, als malalts, als que no 
tenen feina o estan en risc de caure en el desesper o el desànim. 

Que l’amor amb què ens estimes sigui la força de la nostra 
vida. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Units amb Jesús, i tal com ell 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) 

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 372 - DEL CRIST TOTS SOM GERMANS…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Confortats amb el pa de la taula celestial, us preguem, Senyor, 

que aquest aliment de la cari- tat reforci els nostres cors i els 
mogui a servir-vos en els germans. Per Crist, Senyor nostre. 
(Amén) 

COMIAT 
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT 

(fent la senyal de la creu sobre si mateix).  
Que siguem sempre fidels seguidors del camí de Jesús, el camí 

del servei i de l'entrega personal.  
 Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 59 - AMISTAT, UNEIX-NOS…)

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.

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a 
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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