
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
El Cos i la Sang de Crist. A. 18/06/2017  

CANT D’ENTRADA 
( 351 - EN TU TROBEM LA VIDA…)  

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 pa viu baixat del cel, sigui amb tots nosaltres… 
(resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Celebrem avui la festa del Cos i la Sang de Crist. Jesús, el 

Senyor, mort i ressuscitat per donar-nos vida, es fa present enmig 
nostre cada cop que ens reunim per repetir aquell gest que ell 
ens va deixar el vespre abans de la seva entrega. En el pa i el vi 
de l'Eucaristia ell se'ns dóna com a aliment, perquè visquem 
sempre units a ell i aprenguem a estimar tal corn ell ens ha 
estimat. Per aixó avui és també el dia de la Caritat, perquè I'amor 
de Crist envers nosaltres I'hem de testimoniar en I'amor envers 
els germans, especialment els més necessitats. 

ACTE PENITENCIAL 
Preparem-nos ara per a aquesta celebració, reconeixent 

davant Déu els nostres pecats. 
– Vós, pa viu baixat del cel: 

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, aliment de vida eterna:  

CRIST, TINGUEU PIETAT.   
– Vós, resurrecció i vida nostra: 

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
Que Déu totpoderós s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 

pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén) 
GLÒRIA 

(Cantat) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 
COL·LECTA 

Preguem (pausa).  
Senyor nostre Jesucrist, vós ens heu deixat un sagrament 

admirable per memorial de la vostra passió. Concediu-nos una 
devoció tan gran als misteris del vostre Cos i de la vostra Sang, 
que experimentem constantment en nosaltres els efectes de la 
vostra redempció. 

Vós, que viviu i regneu amb Déu Pare en la unitat de l'Esperit 
Sant, Déu, pels segles dels segles… (resposta) 

PRIMERA LECTURA (Dt 8,2-3.14b-16a) 
MONICIÓ: El mannà va alimentar el poble d'Israel durant el llarg 

pelegrinatge pel desert cap a la terra promesa. És com un símbol 
de l'Eucaristia, que ens alimenta a nosaltres durant el nostre camí 
en aquest món i ens condueix cap a la vida per sempre.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 306 - GLORIFICA EL SENYOR…) 

SEGONA LECTURA (1Co 10,16-17) 
MONICIÓ: Escoltem ara com Sant Pau ens convida a viure la 

unitat que ens dóna l'Eucaristia   
AL·LELUIA 
EVANGELI (Jn 6,51-58) 
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… (versió curta cantada tota la Pasqua) 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
Presentem al Pare les nostres pregàries tot dient: 

ESCOLTEU-NOS, PARE. 
1.Per tota l’Església, cridada a donar davant del món un bon 

testimoni de l'amor de Déu. PREGUEM 
2.Pels nens i nenes que aquest any participen per primera 

vegada de l'Eucaristia, PREGUEM 
3.Per tots aquells que, en el nostre país i arreu del món, viuen 

en la pobresa. PREGUEM 
4.Pels treballadors i els voluntaris de Càritas, i per tots els qui 

dediquen el seu temps al servei dels necessitats. PREGUEM 
5.… 
6.Per nosaltres, reunits aquí per compartir el cos de Jesús.  

PREGUEM 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i feu que tinguem 

sempre fam d'aquell que se'ns ha donat com a pa de vida 
eterna. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 372 - DEL CRIST TOTS SOM…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Senyor, l’evangeli d’avui deixa ben palès un cop més que la 
teva vida fou d’una entrega total i que en cap moment no vas 
cercar el teu profit personal. Gràcies, Senyor, per la teva 
generositat. 

Com qualsevol de nosaltres, tu necessitaves descansar, però la 
«compassió» feia que t’oblidessis de tot quan veies la necessitat 
de la multitud. Dóna’ns el teu cor compassiu. 

Senyor, en aquest món nostre hi ha més de mil milions de 
persones que cada nit se’n van al llit amb fam. Que sapiguem 
recollir les engrunes que sobren a les societat sobrealimentades. 
Quin miracle no fóra aquest! 

Senyor, a l’amor sempre li passen coses.«Som a on estimem». 
Que aquest pa que menjarem encengui la nostra imaginació i ens 
fem ofrena de comunió per als nostres germans. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 
els Sants tot cantant: (Cant del Sant, Sant, Sant).  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Tal com Jesús ens ha ensenyat, fidels al seu 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) 

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…) 

ADORACIÓ DE CORPUS 
(amb la patena o el copó al damunt de l'altar):  
Avui, en aquest moment després de combregar amb les formes 

que ens va consagrat el mossèn diumenge passat, farem un gest 
de reconeixement solemne de Jesús present en el pà que em 
menjat. Preguem ara, doncs, en silenci davant el Santíssim 
Sagrament, i després farem la reserva al sagrari, acompanyada 
del nostre cant. 

(es deixa una estona de silenci per la reflexió i pregària 
personal en secret) 

(un cop acabat es guarda el sobrant al sagrari tot cantant: 361- 
HEM MENJAT EL PA DEL CEL…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, concediu la plena fruïció de vós en la vida eterna als qui 

l'han pregustada en el temps, per la comunió del vostre Cos. Vós, 
que viviu i regneu pels segles dels segles. (resposta) 

COMIAT 
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT 

(fent la senyal de la creu sobre si mateix).  
Aneu i porteu a tothom l'alegria del Senyor ressuscitat. 

Germanes i germans, anem-nos-en en pau(resposta) 
(Cant Final: CONTINUAR EL CANT QUE FEIEM A 

L’ADORACIÓ)

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.

Avui, per ressaltar la festa del Cos i la Sang de Crisi, proposem de 
fer, a totes les misses, un breu acte d'adoració eucarística després de la 
comunió. En aquest full trobareu una manera concreta de fer-ho.
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