
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XXVI. A. 01/10/2017  

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 aquesta celebració, 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 Jesucrist, el Senyor, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb 
l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Cadascú de nosaltres venim aquí, a l'església, portant dins 

nostre la nostra vida sencera: les persones que estimem i les que 
ens costa més d'estimar, les coses que ens van bé i les que no, 
les esperances i les preocupacions. I tot això ho posem davant el 
Senyor, juntament amb les vides dels altres germans i germanes 
que també han vingut a celebrar l'Eucaristia. I Jesús, el Senyor, 
ho comparteix amb nosaltres i ho omple de la seva força i la seva 
bondat. 

Amb esperit d'acció de gràcies, doncs, posem-nos davant seu i 
disposem-nos a rebre tot el que ell ens dóna: la seva Paraula i 
l'aliment del seu Cos. 

ACTE PENITENCIAL 
Preguem ara uns moments en silenci i preparem els nostres 

cors. (Silenci) 
– Vós,que sou el nostre company de camí.  

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que ens reuniu entorn de la vostra taula.  

CRIST, TINGUEU PIETAT.  
– Vós, que ens ompliu de gràcia i de bondat.  

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, mai no manifesteu tant la vostra omnipotència com 

quan perdoneu i us compadiu; enriquiu-nos amb els dons de la 
vostra gràcia, per tal que, corrent cap al terme promès, esde-
vinguem hereus dels béns celestials. 

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 18,25-28) 
MONICIÓ: El profeta ens parla de quins són els criteris de 

Déu a l'hora de valorar les nostres actuacions. Uns criteris que 
després Jesús ens repetirà a l'evangeli 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 265 - COMPADIU-VOS DE NOSALTRES…) 

SEGONA LECTURA (Fl 2,1-11) 
MONICIÓ: Sant Pau ens ressalta avui unes actituds que han de 

ser bàsiques en l'actuació de qualsevol cristià. I ens posa el millor 
exemple: la manera d'actuar de Jesús.  

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 21,28-32) 
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  
Com a fills i filles de Déu, presentem-li al Pare les nostres 

pregàries per l'Església i pel món sencer. Preguem tot dient: 
ESCOLTEU-NOS, PARE. 
1.Per la nostra parròquia, i per les diverses activitats que durem 

a terme al llarg d'aquest curs. PREGUEM 
2.Per tots els qui col·laboren a la nostra parròquia: en la litúrgia, 

en la catequesi, en l'ajuda als necessitats, en l'economia, en el 
manteniment, en la neteja, i en qualsevol altra tasca. 
PREGUEM 

3.Pels cristians que viuen en països on són perseguits i no 
poden practicar lliurement la seva fe. PREGUEM 

4.Pels aturats que s'han quedat sense subsidi, pels joves que no 
poden treballar, pels petits empresaris que viuen en dificultats. 
PREGUEM 

5.… 
6.Per nosaltres, i per les nostres famílies, i pels nostres difunts, 

PREGUEM 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i guieu el nostre món 

pels camins de la pau. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)  
OFERTORI 

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un 
cant: proposo el 37 - TOTS AQUELLS QUI ESTIMEN…) 

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Senyor, la paraula s'ha devaluat. Massa sovint diem «sí» per 
quedar bé. També ens passa amb Tu. 

Volem complaure’t, et prometem moltes coses i poques 
vegades les complim. Senyor, ajuda'ns a ser sincers sense ferir. 

Senyor, augmenta'ns la força de voluntat. Ens costa actuar 
quan no en tenim ganes. El nostre jovent n'ha après massa bé 
l’exemple. Senyor, que no sigui l'únic mòbil de les nostres accions 
allò d'«ara no em ve de gust» 

Senyor, ens costa entendre que els lladres, els vividors o 
traficants puguin entrar en el teu Regne. Potser els serà més fàcil 
perquè depenen tan sols del teu amor i del teu perdó, i nosaltres 
ens hi creiem amb dret per les nostres bones obres. 

Senyor, dóna'ns un cor sensible a les deficiències pròpies i dels 
altres. 

Que acollim en comptes de jutjar i menysprear. 
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) 

(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…  
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 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, que aquest sagrament de vida ens renovi totalment, a fi 

que en la glòria siguem cohereus del vostre Fill, del qual 
compartim la passió cada vegada que anunciem la seva mort.  

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).  

Recordem ara, en marxar, el que Jesús ens ha ensenyat a 
l'evangeli: el que compta són les nostres actuacions, els nostres 
fets, i no les nostres paraules. 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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