CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge II de Quaresma. A. 12/03/2017
CANT D’ENTRADA

VERSET ABANS DE L’EVANGELI

SALUTACIÓ

EVANGELI (Mt 17,1-9)
HOMILIA

(541-1 - SEMPRE QUE M’INVOQUI…)

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…
Que Jesús, el Fill estimat de Déu, sigui amb tots nosaltres…
(resposta: i amb l’esperit de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Avui, a l'evangeli, acompanyarem Jesús a la muntanya i el
contemplarem transfigurat. Jesús està de camí cap a Jerusalem,
on serà condemnat a la mort en creu. Però enmig d'aquest camí,
nosaltres, com aquells deixebles més propers, podrem contemplar
la seva glòria i sentir la veu de Déu que ens convida a escoltar i
seguir el seu Fill. Perquè el camí de la creu de Jesús és l’únic camí
que porta a la vida.

ACTE PENITENCIAL

Preparem-nos ara per aquesta celebració reconeixent els
nostres pecats en uns moments de silenci i de pregària.
(Silenci més llarg).
Confessem junts els nostres pecats: (Jo confesso a Déu
totpoderós …)
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
pecats i ens dugui a la vida eterna…
I ara! des de la nostra feblesa, Invoquem Aquell que ens
estima; que tindrà pietat de nosaltres: SENYOR, TINGUEU
PIETAT / CRIST, TINGUEU PIETAT / SENYOR, TINGUEU
PIETAT (cantat).

COL·LECTA

(303 - GLÒRIA I LLOANÇA A VÓS, OH CRIST,…)

(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
(Recitar el credo)

PREGÀRIA DELS FIDELS

Anuncies la Resurrecció, i no sabem què vols dir. Predius la
Passió, i no t’entenem. Ni comprenem que la mort pugui precedir la
vida. Però tu saps el que et ve a sobre, la creu, i que tampoc a
nosaltres no ens serà estalviada.
Que la teva llum, transfiguradora, ens sigui suport en la lluita, i en
l’esperança.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i els
Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Units amb Jesucrist! preguem Déu el nostre Pare amb tota
En Jesús, en la seva creu, hi tenim la vida nosaltres i la
confiança. Necessitem el seu perdó, necessitem la seva força
humanitat sencera. Amb els ulls posats en ell preguem tot
davant el mal i el pecat. Per això, gosem dir: (Resar o cantar el
cantant (dient): KYRIE, ELEISON.
Parenostre)
1.Per l'Església, per tots els qui la formem. Que visquem amb fe i
sinceritat aquest temps de conversió. PREGUEM.
PAU
2.Per tots aquells que en el proper temps de Pasqua han de rebre
Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la
el baptisme o la confirmació, o han de participar per primer cop
Pau, us dono la meva Pau, no mireu els nostres pecats sinó la fe
de l'eucaristia. Que visquin cada dia amb més profunditat la
de l’Església i doneu-li aquella Pau i aquella Unitat que vós vau
seva adhesió a Jesucrist. PREGUEM.
demanar. Vós que viviu i regneu pel segles dels segles… (Amén)
3.Pels qui viuen allunyats de la fe i de la comunitat cristiana. Que
Que la pau de Jesús sigui amb tots nosaltres…
trobin en Jesús la llum que pot il·luminar la seva vida.
En Crist, que amb la seva creu ens agermana, donem-nos ara la
PREGUEM.
pau.
4.Pels immigrants que viuen entre nosaltres. Que puguin trobar la
(Cant de Pau ANYELL DE DÉU)
vida digna que tota persona humana mereix. PREGUEM.
COMUNIÓ
5.Pels refugiats i desplaçats a causa de les guerres. Que tots ens
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
sentim responsables i solidaris davant tant de patiment.
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
PREGUEM.
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
6.…
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
7.Per tots nosaltres. Que ens preparem com cal per poder
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
celebrar amb goig la Pasqua del Senyor. PREGUEM.
persona que combregui)
Escolteu, Senyor, aquestes pregàries del vostre poble, i feu(Mentrestant es fa un cant de comunió)
nos fidels seguidors del vostre carni. Vós, que viviu i regneu
(Proposo el 355 - SI CREIEM QUE ÉS VIVENT…)
pels segles dels segles. (Amén)

Preguem (pausa).
PREGARIA FINAL
OFERTORI
Pare, vós ens maneu d'escoltar el vostre Fill estimat i ens
Preguem (pausa).
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un cant:
alimenteu espiritualment amb la vostra Paraula; feu que, purificada
Hem rebut, Senyor, el misteri del cos gloriós del vostre Fill i us
proposo
el
557
DÉU
TÉ
NOM…)
la nostra visió interior, fruïm de la contemplació de la vostra glòria.
donem gràcies, perquè, mentre som encara en aquest món, ja ens
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
concediu de participar de les Coses celestials. Per Crist, Senyor
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles…
nostre… (resposta)
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
(resposta)
Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu
COMIAT I ADORACIÓ FINAL
MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA (Gn 12,1-4a)
una pregària::
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT (fent la
Escoltarem ara una lectura molt curta, però que marca un
senyal de la creu sobre si mateix).
Que ens il·lumini el teu esclat, Senyor, ni que sigui breus
moment decisiu de la història de la salvació de Déu. Es tracta de la
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
moments.
crida que Déu fa a Abraham i de com Abraham hi respongué. Una
(Cant Final 553 - EL CAMÍ QUE FEU JESÚS…)
Que ens inundi la llum del teu Esperit, i ens deixi, si no extasiats,
crida i una resposta que són model per als creients de tots els
embadalits. Que brilli al fons del cor, fidelment, aquella claror
temps. Estiguem-hi atents.
imperceptible pels ulls...
Gràcies, Jesús, per la teva comprensió. Emporta-te’ns amb tu
SALM RESPONSORIAL
dalt de la muntanya, com vas fer amb Pere, Jaume i Joan.
(Cant del Salm: 411 - QUE EL VOSTRE AMOR…)
Necessitem haver tingut una experiència clara abans dels foscos
MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA (2Tm 1,8b-10)
moments de prova.
Aquesta segona lectura ens parlarà de la salvació que hem rebut
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
per Jesucrist. Escoltem-ho amb atenció i agraïment.
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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