CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge XXIV de Durant l’Any. B. 13/09/2015
NOTA (quan el celebrant sigui un laic): Seria convenient, que els
dies que no tenim prevere ni diaca, la resposta a la crida “El Senyor
sigui amb nosaltres” o similar, fos “Amb l’esperit del Senyor” en lloc
de la resposta habitual “Amb el vostre esperit”, ja que jo no he estat
ordenat.

CANT D’ENTRADA

( 78 - QUAN DESVETLLAREM ELS CORS…)

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, iniciem la nostra
celebració, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
El Senyor sigui amb tots nosaltres… (resposta)

MONICIÓ D’ENTRADA

Celebrem, novament, el diumenge, el dia més important de la
setmana, en el qual ens reunim per celebrar i descansar en Déu,
en aquest Déu que avui, com la setmana passada, ens exhorta de
nou a perdonar sempre i viure reconciliats amb Déu i amb els
altres.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, posem-nos davant Déu i demanem-li perdó pels
nostres pecats (Silenci).

– Vós, que no heu vingut a condemnar, sinó a perdonar:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que us alegreu quan es converteix un pecador:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que us feu estimar molt perquè perdoneu molt:
SENYOR TINGUEU PIETAT.

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).

GLÒRIA

GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Mireu-nos, Senyor i creador de totes les coses, feu que us
servim de tot cor i que experimentem vostra acció salvadora.
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)

MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA

En aquesta primera lectura escoltarem un fragment del Càntic
del Servent de Déu, en el qual parla del sofriment que pateix i a la
vegada la confiança en Déu, que l'assisteix. És el que succeirà
més tard amb Jesús a la creu, i que l'evangeli d'avui ja ens
anuncia.

SALM RESPONSORIAL

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA

Sant Jaume ens parla en aquest fragment sobre la fe i les obres,
que no són antagòniques, sinó que una porta a l'altra.

AL·LELUIA
EVANGELI
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

Amb fe i amb confiança, presentem al Pare del cel les
nostres peticions. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
1. Per tots els cristians, perquè tinguem el cor obert a l'esperança
i visquem amb coratge i alegria la nostra fe. PREGUEM:
2. Per tots els pobles de la terra, perquè siguin respectats els
drets humans i es puguin vèncer els flagells de la fam, de la
injustícia i de la misèria. PREGUEM:
3. Per cada família, perquè els seus components progressin en el
camí de l'amor amb generositat i esperit de comprensió.
PREGUEM:
4. Pels responsables socials i polítics, perquè encertin el camí a
seguir per promoure el desenvolupament, la justícia social i la
cultura. PREGUEM:
5. Pels malalts i per tots els qui pateixen, perquè tinguin qui els
faci costat i vagin endavant amb confiança. PREGUEM:
6. …
7. Per tots els aquí presents, perquè aquesta celebració ens ajudi
a viure amb esperit de festa. PREGUEM:
Escolteu, Pare, les nostres pregàries i ompliu-nos cada dia
més del vostre Esperit Sant. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)

Que els qui ja et comencem a conèixer no ens cansem d’estar
cada vegada més atents a la teva paraula, per acollir-la en el cor i
per posar-la en pràctica, que perdem la por d’acompanyar-te quan
el camí de la vida passa per la creu o quan el servei als germans
demana que ens alliberem d’egoismes i comoditats; fes, Senyor
Jesús, que sapiguem despertar en els germans l’interès per tu.
Et preguem per aquells que van per la vida sense objectius i
sense nord, que puguin trobar algú que els indiqui el camí cap a
tu, i que els qui no estan interessats per tu pugin descobrir com
enriqueixes la vida de tots els qui se t’acosten i et busquen amb
cor sincer i obert.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Abans de participar de la Taula del Senyor, adrecem-nos al Pare
que ens estima, tot dient: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Un cop més hem arribat a aquella part de la celebració en que
ens demostrem, mútuament, que ens estimem; farem un petit gest
per desitjar-nos la pau els uns als altres.
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
Germans i germanes, donem-nos la pau. (Cant de Pau: 123)

COMUNIÓ

(Mentre elevem una partícula consagrada:) 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 355 - SI CREIEM QUE ÉS VIVENT …)

OFERTORI

PREGARIA FINAL

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA

COMIAT

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 62 - VÓS SOU SENYOR…)
(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a
buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar)
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
una pregària:
Senyor Jesús, tant a cadascú personalment com a tota la
comunitat ens tornes a preguntar: “i vosaltres, ¿qui dieu que
sóc?”; i per això et demanem que ens donis la sana inquietud de
voler-te conèixer, el desig viu de ser els teus seguidors i deixebles,
de buscar la transformació de les persones i del món a través de
l’Evangeli.

Preguem (pausa).
Senyor, que la força del sagrament penetri tot el nostre ésser;
talment que no ens domini el nostre propi instint, sinó la gràcia
salvadora. Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Confortats amb el perdó i l'amor de Déu, germanes i germans,
anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 20 - LLOEM EL SENYOR, AL·LELUIA…)

(Cant del Salm: 226 - CONTINUARÉ CAMINANT ENTRE …)
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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.

