
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XXVIII. A. 15/10/2017  

CANT D’ENTRADA 
(75 - JO CREC EN L’AMOR,)  

SALUTACIÓ 
Tornem a ser aquí, i un cop més abans de començar recordem 

aquelles paraules de Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en 
nom meu, allí sóc jo enmig d’ells.». 

Sabent-lo, doncs, enmig nostre, comencem aquesta 
celebració, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT 
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do 
de l'Esperit Sant siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit 
del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Convocats per Jesucrist, venim aquí cada diumenge per 

escoltar la seva Paraula i alimentar-nos del seu Cos. Hi ha 
diumenges que en tenim més ganes i altres que ens fa més 
mandra. Però tant és.Venim aquí perquè sabem que Jesús ens 
crida a la seva taula, i ens dóna la força i la gràcia per seguir el 
seu camí. I n'estem agraïts. 

ACTE PENITENCIAL 
Preparem-nos ara per aquesta celebració demanant perdó pels 

nostres pecats. (Silenci) 
– Vós, que heu estat enviat per confortar els cors pene- 

dits. SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que heu vingut a cridar els pecadors.  

CRIST, TINGUEU PIETAT.  
– Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint per 

nosaltres. 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).  
Que la vostra gràcia, Senyor, ens precedeixi i ens acompanyi 

sempre i ens faci sol·lícits i constants en la pràctica del bé. 
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 25,6-9) 
MONICIÓ: Comencem la celebració d'avui escoltant un 

anunci de salvació i de vida. És la salvació i la vida que Déu 
ofereix a tothom.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 407 - EL SENYOR ÉS EL MEU PASTOR,…) 

SEGONA LECTURA (Fl 4,12-14.19-20) 
MONICIÓ: Sant Pau manifesta el seu agraïment als cristians de 

la ciutat de Filips, que l'han ajudat quan passava necessitat. I 
aprofita per explicar-nos també els seus criteris davant les 
situacions de la vida.  

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 22,1-14) 
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  
Presentem-li al Pare les nostres pregàries, tenint en el cor 

les necessitats dels homes i dones del món sencer. Preguem 
tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE. 
1.Pel papa Francesc i pel nostre bisbe _____. Que l'Esperit Sant 

els il·lurnini en la seva tasca, perquè sàpiguen conduir 
l'Església segons la voluntat amorosa de Déu. PREGUEM 

2.Per les Esglésies d'Amèrica Llatina. Que siguin sempre, en els 
seus països, un testimoni fidel de l'amor inesgotable de Déu 
envers els pobres i els febles. PREGUEM 

3.Pels nostres governants. Que duguin a terme la seva tasca 
amb dedicació i esperit de servei, per al progrés i el benestar 
de tots els ciutadans. PREGUEM 

4.Per aquells que entre nosaltres pateixen la pobresa i la mala 
distribució dels béns que Déu ha volgut que fossin per a tots. 
Que creixi l'esperit solidari, especialment en aquells que tenen 
més possibilitats econòmiques. PREGUEM 

5.… 
6.Per nosaltres. Que, com Maria, siguem portadors de la bondat 

i la vida de Jesucrist. PREGUEM 
Pare, mireu amb bondat el vostre poble, que avui recorda 

la Mare del vostre Fill sota l'advocació del Pilar, i concediu-
nos això que us hem demanat amb fe. Per Crist, Senyor 
nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 355 - SI CREIEM QUE ÉS VIVENT…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Et donem gràcies, Pare, perquè Jesús parla de la salvació com 
d’una festa de casament on el Pare del Nuvi vol convidar tothom; 
i perquè el mateix Jesús, participant en la festa de casament de 
Canà, i amb tota la seva vida, deixa entendre que ell és el Nuvi 
que ha fet l’aliança per sempre amb tota la humanitat, una aliança 
que no es trencarà mai perquè el teu amor, Pare, mai no falla. 

Et demanem, Pare, que això ens faci viure amb joia i 
esperança enmig dels maldecaps i els sofriments de cada dia, 
mostrant amb la nostra vida que val la pena acceptar la teva 
invitació. 

Que siguem capaços de viure ja des d’ara amb el vestit de 
festa, de la festa de la vida i la dignitat per a tothom, construint un 
món on hi hagi pa a la taula de totes les famílies, on cada 
persona sigui vista i valorada com a germà i mai com a objecte i 
on ningú pensi que només és per a ell allò que tu, Pare, has 
posat a disposició de tots els teus fills i filles. 

Que, com Maria a la festa de Canà, siguem una comunitat 
d’ulls i cor oberts a les necessitats dels nostres germans. 

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 l'ensenyament de Jesucrist, i seguint el seu diví 
mestratge, 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 362 - CAL QUE TOTS…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Implorem humilment, Senyor, de la vostra majestat, que així 

com ens alimenteu amb el sagrament del Cos i de la Sang del 
vostre Fill, ens feu també participants de la vida divina.  

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).  

Amb el desig de ser, com Maria, fidels deixebles i testimonis de 
Jesucrist, germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 100 - MARXEM EN PAU,…)

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 
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