CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Santíssima Trinitat. A. 11/06/2017
CANT D’ENTRADA

( 58 - TU ETS EL NOSTRE DÉU…)

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, com fem sempre, amb el
senyal de la creu, que és un acte de fe en Déu Trinitat:
EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la
senyal de la creu sobre sí mateix)…
Que la gracia de nostre Senyor Jesucrist, I'amor de Déu Pare i el do
de l'Esperit Sant, sigui amb tots nosaltres…(resposta: i amb l’esperit del
Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Diumenge passat, amb la solemnitat de la Pentecosta, vam
concloure el temps de Pasqua. Avui sorn ja en aquest temps que
anomenem "temps de durant I’any”, que anirem seguint fins aI
proper Advent. I I'iniciem fixant els ulls en el nostre Déu, que és
Pare i FiII i Esperit Sant. Celebrem avui el diumenge de la
Santíssima Trinitat, i ho fem amb un profund esperit de lloança i
agraïment a aquest Déu nostre que se'ns manifesta amb el seu
amor, i que ens omple de la seva salvació i la seva vida.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, preparem-nos per celebrar l'Eucaristia reconeixent
els nostres pecats.
– Vós, que sou el camí que condueix al Pare:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou la veritat que il·lumina els pobles:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou la vida que renova el món:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
Que Déu totpoderós s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
pecats i ens dugui a la vida eterna… (resposta: Amén).

GLÒRIA

GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…

COL·LECTA

PRIMERA LECTURA (Ex 34,4b-6.8-9)
SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 209 - BENEIREM EL SENYOR,…)

SEGONA LECTURA (2Co 13,11-13)
AL·LELUIA
EVANGELI (Jn 3,16-18)
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

Avui, en aquest diumenge de la Santíssima Trinitat, professem
amb tot el convenciment la nostra fe, Professem la fe en Déu el
Pare de l’amor; en Jesucrist el seu Fill, Salvador nostre; en
l'Esperit que s'ha vessat en els nostres cors. (cantar el CREDO)

PREGÀRIA DELS FIDELS

Disposem-nos ara a escoltar la Paraula de Déu. Les lectures
d'aquesta festa ens conviden a contemplar el misteri de Déu que
es fa present en la historia humana, començant per la seva
revelació al poble d’Israel, i culminant amb la presència enmig
nostre del seu Fill Jesucrist i del seu Esperit Sant.

PARENOSTRE

Tal com Jesús ens va ensenyar, i en la comunió de l'Esperit
Sant, adrecem-nos al Pare del cel tot dient: (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, donantnos la mà i desitjant-nos la Pau de Crist.)
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
En l'Esperit de Jesucrist ressuscitat, germans i germanes
donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)

Units en la mateixa fe, presentem a Déu el Pare les nostres
pregàries tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
1.Pel papa Francesc, pel nostre bisbe ………… , pels preveres i
diaques, i per tots els qui exerceixen responsabilitats en la
comunitat cristiana. PREGUEM
2.Pels monestirs de vida contemplativa, i pels monjos i monges
que són en el nostre món testimoni de fe i de pregària.
PREGUEM
COMUNIÓ
3.Pels cristians dels països on no és possible viure la fe amb
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
pau i llibertat. PREGUEM
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
4.Pels qui han perdut la feina i no saben com tirar endavant en
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
la seva vida. PREGUEM
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
5.Pels qui pateixen a causa de la malaltia o de la vellesa.
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
PREGUEM
persona que combregui)
6.…
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
7.Per nosaltres, per les nostres famílies, pels nostres veïns, pels
(Proposo el 372 - DEL CRIST TOT SOM GERMANS…)
nostres companys de treball o d'estudi. PREGUEM
Escolteu, Pare, les pregàries que us hem presentat, i
PREGARIA FINAL
vesseu el vostre Esperit Sant sobre nosaltres, sobre
Preguem (pausa).
l'Església i sobre el món sencer. Per Crist, Senyor nostre.
Senyor, que sigui profitosa per a la nostra salvació la recepció
(Amén)
d'aquest sagrament, que és també una confessió de la Trinitat

Preguem (pausa).
Oh Déu Pare, vós en enviar al món el Verb de veritat i l'Esperit
santificador, revelàreu als homes el vostre admirable misteri;
concediu-nos que en la professió de la fe veritable, reconeguem la OFERTORI
gloria de la Trinitat eterna i adorem la seva unitat de poder i de
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
majestat.
cant: proposo el 78 - QUAN DESVETLLAREM…)
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
segles… (resposta)
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

MONICIÓ ABANS DE LES LECTURES

Del projecte de tots Tres, Déu meu, del vostre Regne que ens
salva i santifica. Tu has estat per a això, justament. No per
condemnar, sinó per salvar. Tu, el Fill de Déu, que estimes com a
germans els qui creuen en l’amor etern que reveles tant del Pare
com de l’ Esperit, amor tri-personal del Déu únic, vida perdurable.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i
sempre i pels segles dels segles. Amén.
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).

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
una pregària:
Sabem que ets un mestre enviat per Déu, rabí Jesús, nostre
Senyor. Voldria escoltar-te plàcidament, com Nicodem, en
conversa nocturna.
¿De què ens parles, Senyor, sinó d’allò que saps com ningú,
de les realitats celestials que has vist: del teu Pare i de l'Esperit?

eterna i de la Unitat indivisible.
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 el goig del Senyor sigui la nostra forca. Germanes i
germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 100- MARXEM EN PAU…)

Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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