
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge XXIX de Durant l’Any. B. 18/10/2015  

CANT D’ENTRADA 
( 78 - QUAN DESVETLLAREM ELS CORS…)  

SALUTACIÓ 
Tornem a ser aquí, i un cop més abans de començar recordem 

aquelles paraules de Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en 
nom meu, allí sóc jo enmig d’ells.». 

Sabent-lo, doncs, enmig nostre, comencem aquesta celebració, 
EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la 
senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que la pau i l'amor que acompanyen la fe, de part de Déu, el nostre 
Pare, i de Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots nosaltres… (resposta) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Som convocats pel Senyor Jesús per celebrar el seu memorial 

al voltant de la taula de la Paraula i de l'Eucaristia, i així alimentar-
nos de la Paraula i del sagrament.  

Avui, també, és el dia de la propagació de la fe, el dia del 
Domund. Encomanem en aquesta Eucaristia al Senyor totes 
aquelles persones que, deixant les seves llars, lliuren la seva vida 
al servei de l'anunci de la fe. 

ACTE PENITENCIAL 
Iniciem aquesta celebració tot reconeixent els nostres pecats i 

demanant a Déu la seva misericòrdia i el seu perdó. (Silenci). 
– Vós, que heu vingut a buscar els qui s'havien perdut:  

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que heu vingut a donar la vida en rescat per tots els 

homes: CRIST, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que aplegueu els fills de Déu dispersos:  

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).  
Oh Déu, que voleu que tots els homes se salvin i arribin al 

coneixement de la veritat; mireu com n'és d'immensa la vostra 
collita i envieu-hi treballadors que prediquin l'Evangeli per tot el 
món, a fi que el vostre poble, aplegat per la paraula de la vida i 
envigorit pels sagraments, avanci pel camí de la salvació i de 
l'amor.   

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 
Escoltem ara un fragment de la profecia d'Isaïes. Forma part 

del quart càntic del Servent del Senyor, que s'entrega per tots. És  

una clara referència a Jesús, que ha vingut a donar la seva vida 
pels altres, tal i com escoltarem en l'Evangeli.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 411 - QUE EL VOSTRE AMOR, …) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA 
La carta als Hebreus addueix un argument per exhortar els seus 

lectors a la fidelitat i a la perseverança: la presència de Jesús com a 
Mitjancer i Sacerdot. 

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 confiança de fills, presentem a Déu les nostres 

intencions i pregàries. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, 
PARE.   
1.Per tota l'Església. Que donem testimoni de la Bona Nova de 

Jesucrist de paraula i d'obra. PREGUEM.  
2.Pels qui exerceixen algun poder en la societat. Que ho facin 

sempre amb coherència i fidelitat. PREGUEM  
3.Pels malalts, pels pobres, pels qui pateixen. Que el Senyor els 

ompli de la seva força i del seu consol. PREGUEM  
4.Pels missioners i missioneres que han deixat les seves terres 

per tal d'anunciar a d'altres països i pobles la Bona Nova de 
Jesús. Que l'Esperit Sant els ompli de la seva gràcia perquè es 
vegin encoratjats a seguir donant testimoni. PREGUEM  

5.Pels pobles i persones que encara no han conegut Jesucrist. 
Que puguin descobrir en les seves vides a Aquell que és el 
camí, la veritat i la vida. PREGUEM 

6.… 
7.Pels qui avui ens hem reunit per celebrar l'Eucaristia. Que 

renovem cada dia la nostra fe amb més força i confiança en 
Déu. PREGUEM 
Escolteu, Pare de bondat, les nostres súpliques i ompliu-

nos sempre del vostre amor i el vostre consol. Per Crist, 
Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 103 - PESCADOR D’HOMES) 
(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a 

buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, representat en 
aquestes formes que ens va consagrar el mossèn la setmana 
passada, adrecem a Déu una pregària d’acció gràcies: 

Jesús, sempre ens sentim atrets pel benestar material i pels 
honors; desitgem els primers llocs i ser vistos i ben considerats 
pels altres. És un sentiment molt humà! 

Tu ens ensenyes a construir la nostra vida sobre la base sòlida i 
estable de l’amor, i no d’un amor qualsevol, sinó d’un amor que es 
tradueix en l’esperit sincer de servei i que és capaç de donar la 
vida per als altres. És la teva resposta a la petició dels dos 
deixebles. 

L’amor i el servei construeixen la comunitat: l’egoisme i l’orgull 
provoquen enveges i lluites. 

Dóna’ns la força i el seny per seguir el teu camí. 
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 

els Sants tot cantant:  
(Cant del Sant, Sant, Sant). 

PARENOSTRE 
Seguint el model d'oració que Crist ens va donar, adrecem-nos 

al Pare que ens estima, tot dient: (Resar o cantar el Parenostre) 
PAU 

Senyor Jesús, Príncep de la pau, us demanem la vostra Pau: la 
de Betlem i la del matí de Pasqua. Ajudeu-nos a guanyar-la i a 
merèixer-la.  Per això, feu-nos sortir de nosaltres mateixos per 
acollir-vos a vós i anar cap als altres. Ensenyeu-nos a tenir una 
relació cordial amb les persones, els fets, la vida. Feu-nos viure 
amb simplicitat i senzillesa. Amén 

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 ES VIVENT …) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Alimentats amb el do de la nostra redempció, us demanem, 

Senyor, que, per la celebració d'aquest sagrament, s'estengui 
arreu la fe veritable. 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).  
Aneu i anuncieu a tothom la Bona Nova de l'Evangeli. 

Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 100 - MARXEM EN PAU…)

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 (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.

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.
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