
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XXIII. A. 10/09/2017  

CANT D’ENTRADA 
(112 - EL SEU CAMÍ…)  

SALUTACIÓ 
Un cop més, fem nostres aquelles paraules de nostre Senyor 

Jesucrist: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo 
enmig d’ells”. 

Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens 
reuneix aquí, i sentint-lo present enmig nostre, comencem 
aquesta Celebració de la Paraula, 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, que ens convoca i ens aplega entorn de la 
seva taula, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del 
Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Ho sentirem a l'evangeli d’avui: "Allà on n'hi ha dos o tres de 

reunits en el meu nom, jo sóc enmig d'ells" l aquí estem nosaltres, 
reunits en el nom de Jesús, i compartint l'alegria de tenir-lo enmig 
nostre. l amb aquesta alegria escoltarem la seva paraula, i el 
rebrem a ell com a aliment de vida eterna.  

Comencem, doncs, amb acció de gràcies i amb ganes de ser 
en la nostra vida testimonis del que aquí celebrem. 

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

– Vós, que ens doneu l'amor i el perdó:   
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que ens convideu a ser testimonis de la vostra 
Bona Nova: CRIST, TINGUEU PIETAT.  

– Vós, que ens guieu cap a la vida eterna:   
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, vós ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els 

vostres fills; mireu aquests fills que tant estimeu i concediu als qui 
creuen en Crist la llibertat veritable i l'herència eterna. 

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 (Ez 33,7-9) 
MONICIÓ: Déu crida el profeta i li encomana de vetllar per la 

gent que té al voltant, perquè siguin fidels al camí de Déu. És 
una crida que podem sentir com si Déu també ens la fes a 
cadascú de nosaltres.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 227 - TANT DE BO QUE AVUI SENTÍSSIU…) 

SEGONA LECTURA (Rm 13,8-10) 
MONICIÓ: Ho hem sentit molts cops, però no ens anirà gens 

malament tornar-ho a sentir. ¿Quin és el manament que 
resumeix tota la Llei?  

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 18,15-20) 
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  
Tal com Jesús ens ha ensenyat avui a l'evangeli, ara 

presentarem en nom seu les nostres pre- gàries al Pare. 
Responguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE. . 
1.Per totes les esglésies cristianes: catòlics, protestants, anglicans, 

ortodoxos. Que arribi aviat el dia en què puguem compartir el pa i 
el calze d'una mateixa Eucaristia. PREGUEM:  

2.Pels cristians i cristianes que tenen responsabilitats en la vida 
política, econòmica o social. Que actuïn sempre amb els criteris 
de l'Evangeli, al servei de la dignitat i la justícia que Déu vol per a 
tothom. PREGUEM:  

3. (A Catalunya). Pel nostre país, en aquesta vigília de l'Onze de 
Setembre. Que treballem tots ben de cor per la concòrdia, la 
fraternitat, la justícia i el benestar de tots els ciutadans sense cap 
exclusió. PREGUEM:  

4.Pels nens i nenes que han de treballar ja de petits i no poden jugar 
i educar-se com mereixen. Que siguin alliberats d'aquesta situació 
dolorosa i puguin créixer feliços. PREGUEM:  

5.Pels que estan detinguts a les presons, sigui quina en sigui la 
causa. Que tinguin l'ajuda necessària per refer la seva vida i iniciar 
un nou camí, amb pau i estimació.  PREGUEM:  

6.… 
7.Per nosaltres. Que estimem Déu amb tot el cor i ens preocupem 

també dels nostres germans cristians, tal com Jesús ens ha 
ensenyat. PREGUEM 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, que us presentem en 

nom del vostre Fill Jesucrist. 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 83 - HE NASCUT EN UN POBLE…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu 
una pregària: 

Déu i Pare nostre, la Paraula que hem escoltat ens fa adonar 
amb quina facilitat caiem en la temptació de desentendre'ns dels 
altres i trobem la cosa més natural pensar i dir que la meva vida 
és meva i prou! 

I tu, amb amor i paciència ens vas ensenyant a viure com a 
família i a construir fraternitat amb tots els teus fills i filles; la teva 
paraula és una invitació constant a no endurir-nos en el nostre 
egoisme. 

Et donem gràcies perquè Jesús ha viscut així i en ell trobem la 
motivació més gran per aprendre a estimar i a perdonar, per 
sentir com a pròpies les alegries i les dificultats de les altres 
persones. 

Gràcies també perquè tu ets el Pare que no es cansa de ser 
misericordiós perquè el teu amor és sens fi. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Reunits per Jesucrist, formant comunitat, com a fills i filles de 
Déu, 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) 

(Un cop més hem arribat a aquella part de la celebració en que 
ens demostrem, mútuament, que ens estimem; farem un petit 
gest per desitjar-nos la pau els uns als altres.) 

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).  
Senyor, vós que alimenteu els vostres fidels amb la paraula i el 

sagrament, concediu-nos que progressem de tal manera amb els 
dons del vostre Fill estimat, que meresquem de compartir la seva 
mateixa vida.  

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).  

Que el goig del Senyor sigui la nostra força. Germanes i 
germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 65 - TOTS ELS HOMES DE LA TERRA…)

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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