
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’any XXX. A. 29/10/2017  

CANT D’ENTRADA 
(18 - POBLE INMENS…)  

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

MONICIÓ D’ENTRADA 
Els cristians, sovint, caiem en la temptació de perdre el temps 

preocupant-nos per coses secundàries i ens descuidem d’allò 
que és essencial, decisiu, en la nostra fe. Massa vegades 
oblidem que, si no vivim a fons l’amor, i l’amor als pobres, tota la 
resta perd el seu sentit. 

La paraula que escoltem cada diumenge, i la comunió que 
rebem del cos de Crist, ens fan present el camí que hem de 
seguir: el servei ple, constant, a Déu i als altres.. 

ACTE PENITENCIAL 
Ara, en silenci, davant Déu, demanem perdó pels nostres pecats. 

(Silenci) 
– Vós, llum per a tots els pobles.  

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, força per caminar.  

CRIST, TINGUEU PIETAT.  
– Vós, salvació i vida de la humanitat sencera. 

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).  
Déu, omnipotent i etern, augmenteu-nos la fe, l’esperança i la 

caritat; i perquè puguem assolir els béns que ens prometeu, feu 
que estimem allò que ens maneu. 

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 (Ex 22,20-26) 
MONICIÓ: Convindria que escoltéssim bé aquesta primera 

lectura d’avui. Déu parla al seu poble que ha alliberat de 
l’esclavitud d’Egipte i li dóna les seves lleis. Unes lleis que, en 
el tros que ara llegirem, parlen de diners, d’economia, de la 
manera de fer negocis. Escoltem què en pensa Déu de tot 
això. I preguntem-nos si és el mateix que pensem nosaltres, i 
si és el mateix que pensa la nostra societat.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 223 - SENYOR, CANTARÉ TOTA LA VIDA,…) 

SEGONA LECTURA (1Te 1,5c-10) 
MONICIÓ: Ara sentirem unes paraules de sant Pau en què 

parla d’una comunitat cristiana que ell havia convertit. Parla del 
seu testimoni de fe i de com van descobrir l’Evangeli de Jesucrist. 
I és un exemple per a tots nosaltres, un estímul per al nostre 
testimoni cristià.  

AL·LELUIA 
EVANGELI (Mt 22,34-40) 
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 al Pare les nostres pregàries, units a Jesucrist, el 

nostre Senyor i Messies. Preguem tot dient: PARE, ESCOL-TEU-
NOS. 
1.Pels qui formem part de l’església catòlica, i pels cristians de totes 

les altres Esglésies. PREGUEM. 
2.Pels responsables de les diverses activitats de la nostra parròquia, i 

pels responsables de la pastoral diocesana. PREGUEM. 
3.Pels nostres governants, i pels polítics de tots els partits. 

PREGUEM. 
4.Per les entitats i organitzadors que treballen per la pau i la justícia 

en el món. PREGUEM. 
5.Per les persones que són maltractades, i han de viure la seva vida 

amb angoixa constant. PREGUEM. 
6.… 
7.Per nosaltres, i pels nostres familiars i amics. PREGUEM 

Déu de misericòrdia, origen i força de tot amor, acolliu aquestes 
peticions, i totes aquelles que portem en els nostres cors. Perquè 
visquem com a fills vostres i seguim el camí que ens ensenyà 
Jesucrist. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 74 - UNIT LES MANS, GERMANS…) 
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 que sapiguem valorar l’amor amb 
que 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. 

Accepteu, Senyor, les ofrenes que, avui, us volem oferir: les 
nostres mancances en saber estimar a l’altre, de no veure en el 
germà a Déu que és Pare i que ens estima. Accepteu, tots els 
gestos de tants germans i germanes que, cada dia, treballen 
perquè l’amor sigui present en la vida dels demés: el qui treballa 
amb els més pobres, els immigrants, amb els infants malalts i 

tants i tants  voluntaris que dediquen part de la seva vida per fer 
un servei als altres. 

Nosaltres no us podem oferir el pa i el vi però us oferim la 
nostra trobada dominical. Hem escoltat la vostra Paraula i ara 
volem menjar el vostre cos perquè ens ajudi a saber estimat a 
Déu que trobarem cada dia pels nostres carrers, places, camps o 
que ens trucaran a la porta. 

Donem gràcies a Déu perquè ens ha dit quin és el manament 
que vol Déu que tinguem present sempre: estimar a Déu i i 
estimar els altres com a tu mateix. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Seguint l’ensenyament de Jesucrist, que ens crida a estimar 
Déu per damunt de tot, plens de confiança, 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 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, que aquest pa que em menjat, produeixi en nosaltres 

tot el que significa. I el que ara celebrem amb signes sagrats, feu-
nos-ho assolir en la plena visió.  

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, en tot el que fem durant aquesta setmana, Déu ens faci la 
gràcia de ser fidels el gran manament de l’amor, germanes i 
germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 66 -AMB LA FORÇA DEL SENYOR…)

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.
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