CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’any XXIX. A. 22/10/2017
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

SEGONA LECTURA (1Te 1,1-5b)

(89 - POBLE DE DÉU…)

Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu,
allí sóc jo enmig d’ells.»
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració,
la comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE
L’ESPERIT SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
Que Jesús, que ens obre el camí d’una vida plena, sigui amb tots
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

(Cant del Salm: 222 - CANTEM AMB VEU EXULTANT,…)

MONICIÓ: Escoltem avui, a la segona lectura, el començament
del llibre més antic que tenim al Nou Testament: la primera carta
als cristians de Tessalònica. I aquest començament és tot ell una
acció de gràcies.

AL·LELUIA
EVANGELI (Mt 22,15-21)
HOMILIA

(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
Cada any, quan arribem al penúltim diumenge d’octubre, a la
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
nostra celebració de l’Eucaristia ressona una crida que el Senyor
vostre rector)
ens fa a tots nosaltres per mitjà de l’Església. És la crida del
Domund, la crida a tenir ben present la missió cristiana de fer
PROFESSIÓ DE FE
arribar l’Evangeli a tots els racons de la terra.
CREC EN UN DÉU…
Per això, avui, recordarem aquesta tasca que duen a terme els
PREGÀRIA DELS FIDELS
missioners i missioneres, i pregarem per ells, i els aportarem la
Presentem ara les nostres pregàries al Pare, perquè el seu
nostra ajuda. I reviurem també en nosaltres aquesta vocació
amor arribi a tota la terra. Preguem tot dient: ESCOLTEUmissionera que tots els cristians hem de sentir.
NOS, PARE.
ACTE PENITENCIAL
1.Per l’Església. Que visquem amb alegria la crida que el
Posem-nos ara amb actitud de pregària davant Déu, i
Senyor ens fa a compartir l’Evangeli i els dons de Déu amb
preparem-nos per aquesta celebració. (Silenci)
totes les persones. PREGUEM.
– Vós, que ens encomaneu de ser missatgers del vostre
2.Pels missioners i missioneres escampats per tota la terra. Que
amor. SENYOR, TINGUEU PIETAT.
rebin el suport de la nostra oració i ajuda. Preguem.
– Vós, que voleu que la Bona Nova de l’Evangeli arribi
3.Pels joves de les nostres comunitats. Que també ells escoltin
fins als racons més llunyans de la terra.
la vocació missionera. PREGUEM.
CRIST, TINGUEU PIETAT.
4.Pels qui governen les nacions . Que serveixin lleialment tots
– Vós, que crideu tots els homes i dones a compartir la
els pobles, defensant els febles i treballant per la pau i el bé
vostra vida eterna. SENYOR, TINGUEU PIETAT.
comú. PREGUEM.
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
5.…
pecats i ens dugui a la vida eterna…
6.Pels qui avui participem en aquesta celebració. Que visquem
GLÒRIA
ben profundament el goig de l’Evangeli. PREGUEM
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i transformeu el món
sencer amb la gràcia de l’Esperit Sant. Per Crist, Senyor
COL·LECTA
nostre..(Amén)
Preguem (pausa).

Oh Déu, vós voleu que tots els homes se salvin i arribin a
conèixer la veritat; mireu com n’és, d’immensa, la vostra collita i
envieu-hi treballadors que prediquin l’Evangeli per tot el món, a fi
que el vostre poble, aplegat per la paraula de la vida i envigorit
pels sagraments, avanci pel camí de la salvació i de l’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 (Is 45,1.4-6)

MONICIÓ: Quan Israel estava exiliat a Babilònia, el profeta
anuncia que un nou emperador, Cir, permetrà que els exiliats
puguin tornar al seu país. I presenta aquesta gran notícia com
una mostra que Déu és qui dirigeix la història humana i actua a
favor dels seus fidels.

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 58 - TÚ ETS EL NOSTRE DÉU…)

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

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària
d’acció de gràcies:
La resposta, la lliçó que els vas donar, Senyor, a aquells
«entrevistadors», és, -de tan vàlida, de vigent- perquè fos
retransmesa en tots els mitjans, per totes les televisions del segle
XXI.

Que sigui Déu el nostre únic absolut, si us plau, que els poders
temporals, els cèsars, més bé o més malament –cal dir-ho-, facin
el seu fet. Els haurem de respectar.
Que les nostres armes, que són la pregària i la veritat, una
veritat que no podem imposar sinó a la nostra pròpia conducta
personal i social –totes dues, això sí-, no es confonguin de camp.
Que la teva Església, Senyor, la nostra, estigui per damunt de
partidismes, plenament lliure envers Tu i envers tothom.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Fidels a la paraula de Jesús, i amb el desig que el nom de Déu
sigui conegut i santificat a tota la terra, 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)
(Som al punt d’expressar-nos l’amor mutu que ens tenim.)
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 355 - SI CREIEM QUE ÉS VIVENT…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Que la participació de la vostra taula ens santifiqui, Senyor, i
que tots els pobles rebin, per mitjà de l’Església, sagrament
universal de vida, la salvació que el vostre Fill ens va guanyar a la
creu.
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).
Glorifiqueu el Senyor amb la vostra vida: germanes i germans,
anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 59 - AMISTAT, UNEIX-NOS…)

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