CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge XXVI de Durant l’Any. B. 27/09/2015
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

( 89 - POBLE DE DÉU EN MARXA… (ESTROFA 2)

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 Jesús, el Senyor, la nostra llum i la nostra vida, sigui amb tots
nosaltres… (resposta)

MONICIÓ D’ENTRADA

Escoltem ara una història antiga, del temps de Moisès. I fixemnos com la força de Déu pot actuar a tot arreu, i com Moisès ho
sap reconèixer i se n'alegra.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 402 - MOSTREU-ME, OH SENYOR, …)

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA

Ara sentirem unes paraules dures, fortes. Unes paraules
adreçades als rics, que val la pena escoltar atentament.

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)

Senyor, deslliura'ns de la gelosia, de l’enveja, del fanatisme que
ens priven de veure l'acció de l'Esperit en els altres. Que les
nostres comunitats actuïn amb humilitat i generositat. Que el bé
que puguin fer els altres, Senyor, no ens tanqui ni ens molesti.
Tu et fas present també en els qui no són «de la nostra colla».
Fes-nos sensibles, Senyor, als missatges que de mica en mica
ens tornen mesells.
Que el diner que arribi a les nostres mans, Senyor, ens animi a
donar-ne als qui més el necessiten.
No permetis que caiguem en la temptació del consumisme.
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 ha ensenyat, i moguts pel seu Esperit,
gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)

PROFESSIÓ DE FE

PAU

OFERTORI

COMIAT

Senyor Jesús, Príncep de la pau, us demanem la vostra Pau: la
CREC EN UN DÉU…
Jesús ens ha convocat aquí, aquest diumenge. I nosaltres,
de Betlem i la del matí de Pasqua. Ajudeu-nos a guanyar-la i a
plens del seu Esperit, i compartint l'alegria de ser cristians, hem
PREGÀRIA DELS FIDELS
merèixer-la. Per això, feu-nos sortir de nosaltres mateixos per
respost a la seva crida.
Obrint el cor als homes i dones del món sencer, presentemacollir-vos a vós i anar cap als altres. Ensenyeu-nos a tenir una
Però aquest goig i aquesta vivència de l’Esperit és també,
li al Pare les nostres pregàries tot dient: ESCOLTEU-NOS,
relació cordial amb les persones, els fets, la vida. Feu-nos viure
alhora, una gran responsabilitat. Nosaltres, els cristians, hem de
PARE.
amb simplicitat i senzillesa. Amén
viure de tal manera que siguem llum i exemple per als que no ho
1. Perquè els cristians no siguem mai motiu d'escàndol per a
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
són, perquè en veure la nostra manera d'actuar, puguin descobrir
ningú amb la nostra manera de viure. PREGUEM
Germans i germanes, donem-nos la pau. (Cant de Pau: 123)
que ser cristià és una cosa que realment valia pena.
2. Perquè tots, pastors i fidels, sapiguem reconèixer l'acció de
I és també alguna cosa més. És una crida a ser capaços de
COMUNIÓ
l'Esperit que es manifesta també fora de l'Església. PREGUEM
reconèixer que l'Esperit actua a tot arreu, també en aquells que no
(Mentre elevem una partícula consagrada:) Mirem l’Anyell de
3. Perquè els representants dels diferents partits polítics exerformen part de l'Església. I és una invitació a voler aprendre de les
Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon, feliços nosaltres,
ceixin la seva missió amb voluntat de servei al poble que els ha
coses bones de tothom, siguin cristians o no.
convidats avui a la seva taula. (resposta)
escollit, escoltant els seus anhels i prioritzant afavorir les per(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
sones que tenen més necessitats. PREGUEM
ACTE PENITENCIAL
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
4. Perquè, en aquest temps de crisi, els rics siguin més
En silenci, reconeguem davant Déu els nostres pecats.
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
conscients que mai del deure que tenen de fer que els béns
(Silenci).
persona que combregui)
d'aquest món arribin a tothom i tothom tingui el benestar
– Vós, que estimeu els pobres:
necessari. PREGUEM
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
5. Perquè els malalts recobrin la salut. PREGUEM
(Proposo el 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT …)
– Vós, que ens doneu el vostre Esperit Sant:
6. …
CRIST, TINGUEU PIETAT.
PREGARIA
FINAL
– Vós, que ens feu testimonis del vostre amor:
7. Perquè tots nosaltres estimem Jesucrist cada dia més.
Preguem (pausa).
SENYOR TINGUEU PIETAT.
PREGUEM
Senyor, que aquest sagrament de vida ens renovi totalment, a fi
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i ompliu amb la
que a la glòria siguem cohereus del vostre Fill, del qual compartim
pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).
vostra llum i la vostra gràcia tots els homes i dones de la
la passió cada vegada que anunciem la seva mort. Per Crist,
terra. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)
Senyor nostre. (resposta)
GLÒRIA

GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Oh Déu, mai no manifesteu tant la vostra omnipotència com
quan perdoneu i us compadiu; enriquiu-nos amb els dons de la
vostra gràcia, per tal que, corrent cap al terme promès, esdevinguem hereus dels béns celestials.
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

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 112 - EL SEU CAMÍ…)
(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

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 força. Germanes i
germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 59 - AMISTAT, UNEIX-NOS!…)

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
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:

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.

