
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge XXV de Durant l’Any. B. 20/09/2015  

CANT D’ENTRADA 
( 102 - GERMANS, HEM ARRIBAT…)  

SALUTACIÓ 
Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, 

allí sóc jo enmig d’ells.» 
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, 

la comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT 
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do 
de l'Esperit Sant siguin amb tots nosaltres… (resposta) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Quan ens reunim per celebrar el diumenge, es fa present enmig 

nostre Jesús mort i ressuscitat. I nosaltres, rebent-lo a ell en el pa, 
ens omplim de la gràcia que brolla de la seva creu i de la vida 
nova de la seva resurrecció.  

Amb el goig de viure la seva presència, i ben units amb els 
altres germans i germanes que comparteixen aquesta mateixa 
reunió dominical, obrim el nostre cor al Senyor, i donem-li gràcies 
per la seva entrega.  

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, posem-nos ara davant Déu (Silenci). 

– Vós, defensor dels febles: SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, consol dels afligits: CRIST, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, pare dels pobres: 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, vós heu volgut que tota la Llei consistís en l'amor a vós 

i al proïsme; feu que, per l'observança del vostre manament, 
meresquem d'arribar a la vida eterna.   

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 
A l'evangeli d'avui, sentirem com Jesús ens parla de la seva 

passió. Escoltem ara, en aquesta primera lectura, un anunci de la 
persecució i la mort que Jesús patirà. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 320 - EL SENYOR ÉS LA MEVA FORÇA…) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA 
Escoltem ara, a la segona lectura, la crida que ens fa sant Jaume a 

viure amb les actituds que ens va ensenyar Jesús.  

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  
Units amb Jesús, mort i ressuscitat per nosaltres, 

presentem-li al Pare les nostres pregàries, per nosaltres 
mateixos, per tota l'Església, i pels homes i dones del món 
sencer. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.   
1.Per tots els cristians i cristianes. Que sapiguem acollir i servir 

els altres, tal com Jesús ens ha ensenyat. PREGUEM:  
2.  Per la nostra parròquia. Que Déu beneeixi totes les activitats 

que durem a terme en aquest curs i que ara s'estan engegant. 
PREGUEM:  

3.Pels nens i els joves, en aquest començament del curs escolar. 
Que sàpiguen aprofitar els ensenyaments que rebran, i creixin 
sans de cos i d'esperit. PREGUEM:  

4.Pels mestres i professors. Que realitzin la serva tasca amb 
estimació, amb dedicació i amb encert. PREGUEM:  

5.Pels qui ens han ajudat a nosaltres a créixer com a persones i 
com a cristians. Que rebin el premi que certament mereixen. 
PREGUEM:  

6.Pels qui estan a la presó, sigui quina en sigui la causa. Que 
puguin arribar a refer la seva vida i la seva dignitat com a 
persones. PREGUEM:  

7.… 
8.Per tots els qui ens hem reunit avui en aquesta església. Que 

augmenti en nosaltres cada dia la fe, l'esperança i l'amor. 
PREGUEM: 
Escolteu les nostres pregàries, Pare nostre, i doneu-nos el 

vostre Esperit Sant. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 
OFERTORI 

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un 
cant: proposo el 111 - VIVA LLUM D’ALBA…) 

(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 

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes 
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària 
d’acció de gràcies: 

Senyor Jesús, sabem que tots nosaltres, igual que els primers 
deixebles, necessitem la teva pacient i amorosa instrucció; per 
això t’agraïm per la Paraula que escoltem, pel Pa que ens 
alimenta, per la comunitat on vivim i celebrem la fe en família, per 
la teva presència enmig nostre i per haver-nos escollit com a 
deixebles. 

Dóna’ns un desig ben viu i constant de voler-te conèixer més 
profundament i de voler ser instruïts i guiats per tu; que no 
caiguem mai en la temptació de pensar que ja som prou fidels. 

Perdona’ns per les vegades que hi ha rivalitats dins la comunitat 
o que volem ser els primers i més importants; ajuda’ns a construir 
fraternitat i a valorar cada persona com a filla del teu i nostre Pare 
i germana nostra. 

Que l’Església sigui cada vegada més una família de germans, 
on l’objectiu sigui el servei i l’atenció mútua; que aprenguem a 
veure en cada persona algú que porta el teu nom, sabent que tu, 
Senyor Jesús, t’has fet germà de tots i recordes a tothom la 
dignitat que té com a fill del Pare. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 
els Sants tot cantant:  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Tal com Jesús ens va ensenyar, ara, abans de combregar, amb 
el cor alçat cap a Déu el nostre Pare, gosem dir: (Resar o cantar 
el Parenostre) 

PAU 
És l’hora d’escenificar que som una comunitat. Es l’hora de 

demostrar-nos que ens sentim tots units. Es el moment de posar-
nos en comú–unió abans de fer-ho tots plegats amb el Senyor. 

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 362 - CAL QUE TOTS …) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Ens heu alimentat, Senyor, amb els vostres sagraments; 

ajudeu-nos perquè els fruits de redempció que aquí hem rebut es 
manifestin també en la nostra vida. 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).  
Disposats a viure amb el mateix esperit de servei de Jesús, 

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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