CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge XXX de Durant l’Any. B. 25/10/2015
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

( 13 - JO CREC EN VÓS…)

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)…
Que Jesús, el nostre camí i la nostra vida, sigui amb tots nosaltres…
(resposta)

SALM RESPONSORIAL

Unim-nos ara a les paraules del salm per cantar l'alegria del
poble d'Israel que torna a la seva terra. És també la nostra alegria
per la salvació que el Senyor ens dóna.
(Cant del Salm: 257 - ÉS MAGNÍFIC EL QUE EL SENYOR …)

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA

Escoltem ara les paraules solemnes de la carta als cristians
hebreus. Jesucrist és el nostre sacerdot, el nostre camí cap a Déu.

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…
Amb confiança, amb pau, amb alegria, som aquí davant Jesús, PREGÀRIA DELS FIDELS
com cada diumenge. Som com aquells cecs i coixos i malalts de
Com Bar-Timeu, el cec de l'evangeli, nosaltres també ens
l'evangeli, que sabien que Jesús era capaç de curar-los, de donaracostem a Jesús i li demanem que es compadeixi de
los ànim i esperança per viure. Per això venim aquí, per això ens
nosaltres, i de tota la família humana. Amb fe i amb confiança,
volem acostar, amb les nostres febleses, a aquell que ens dóna la
li diem: JESÚS, FILL DE DAVID, ESCOLTEU-NOS.
seva força i ens convida a caminar al costat seu.
1. Pels cecs, pels invàlids, per tots els qui pateixen alguna
discapacitat. PREGUEM
ACTE PENITENCIAL
2. Per les persones i les organitzacions que treballen al servei
Fem ara uns moments de silenci, i deixem-nos omplir de la
dels malalts i els discapacitats. PREGUEM
bondat de Jesús. (Silenci).
3. Pels que van per la vida sense llum ni esperança. PREGUEM
– Vós, que sou la nostra llum:
4. Pels joves que treballen al servei dels pobres i que lluiten per
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
un món més just. PREGUEM
– Vós, que sou la nostra pau:
5. Per tots els homes i dones de bona voluntat que encara no
CRIST, TINGUEU PIETAT.
creuen en Jesucrist. PREGUEM
– Vós, que sou la nostra alegria:
6. Pels bisbes que han participat en el Sínode que avui s'acaba a
SENYOR TINGUEU PIETAT.
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
Roma, i perquè la tasca que han dut a terme doni bons fruits.
pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).
PREGUEM
7. …
GLÒRIA
8. Per tots els qui, arreu del món, ens hem reunit per celebrar el
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
dia del Senyor. PREGUEM
COL·LECTA
Escolteu, Senyor Jesús, les nostres pregàries. Doneu-nos
la mà, doneu-nos la vostra llum. I feu que, com el cec de
Preguem (pausa).
Jericó, vulguem seguir-vos sempre en el vostre camí. Vós
Déu omnipotent i etern, augmenteu-nos la fe, l'esperança i la
que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén)
caritat; i, perquè puguem assolir els béns que ens prometeu, feu
que estimem allò que ens maneu.
OFERTORI
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
cant: proposo el 37 - BENAURATS)
segles… (resposta)
(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a
buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar)
MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA

MONICIÓ D’ENTRADA

Escoltem ara una profecia antiga, plena de joia. El profeta veu PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
com el poble d'Israel, abandonat i dispersat, es tornarà a reunir
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
un dia entorn del Senyor. I en aquest poble reunit, els més febles
hi tindran els primers llocs. Nosaltres veiem en aquesta profecia
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
un anunci del que farà Jesús, com sentirem després a l'evangeli. . una pregària:

Jesús, la nostra mirada no sempre és transparent; sovint no
som capaços de veure i valorar les persones i les coses tal com
són; els prejudicis i les pors les deformen i fan néixer en nosaltres
sentiments de desconfiança.
De vegades, tenim la mirada tan enfosquida que no arribem a
descobrir i valorar els senyals d’amor que tu i els altres ens feu
per donar-nos energia i força en front de les dificultats de la vida.
Hi ha dies que som molt curts de vista i només veiem allò que
tinc davant nostre, vivim una vida sense horitzó i sense
esperança.
Com Bar-Timeu, et demanem que ens miris i il·luminis la nostra
mirada interior i els ulls amb la llum de la Fe i de l’Amor.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Jesús ens ha obert els ulls i ens ha mostrat el camí que porta
cap al Pare. Per això ara, fidels al seu ensenyament, gosem dir:
(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 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Senyor, que aquests sagraments produeixin en nosaltres tot el
que signifiquen; i el que ara celebrem amb signes sagrats, feunos-ho assolir en la plena visió. 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, com el cec de Jericó, siguem sempre fidels seguidors de
Jesús, ell que és llum en la foscor. Germanes i germans, anemnos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 22 (3ª estrofa)- ELS VOSTRES MISSATGERS,…)

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.

