
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge XXXII de Durant l’Any. B. 08/11/2015  

CANT D’ENTRADA 
( 6 - GLÓRIA A VÓS, OH CRIST…)  

SALUTACIÓ 
Jesús ens va dir «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 gràcia i la pau de nostre Senyor Jesucrist siguin amb tots 
nosaltres… (resposta) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Estem acabant ja l'any litúrgic. A l'evangeli, en aquests 

diumenges, escoltem les últimes escenes de la vida de Jesús 
després de la seva entrada a Jerusalem, abans de la seva passió. 
Avui el contemplarem assegut al temple, mirant la gent que 
passava per allà i ajudant els seus deixebles a descobrir quines 
coses són realment importants.  

 Nosaltres, com els deixebles, som aquí per escoltar amb 
atenció les seves paraules, i per compartir després la seva taula, 
amb goig i acció de gràcies. 

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, disposem ara el nostre esperit per aquesta 

celebració. (Silenci). 
– Vós, Pare dels pobres: SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, Defensor dels oprimits: CRIST, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, Déu fidel: 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).  
Déu misericordiós, aparteu de nosaltres tota mena d’adversitat, 

per tal que, sense entrebancs ni rèmores, us servim amb llibertat 
d'Esperit.   

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 una història de l'Antic Testament, que ens pre-

para per escoltar després l'ensenyament de Jesús a l’evangeli. 
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 241 - LLOA EL SENYOR, ÀNIMA MEVA …) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA 
La segona lectura ens parla de Jesucrist i de la salvació que ens 

ha aconseguit amb la seva entrega fins a la mort.  
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  
Presentem al Pare les nostres pregàries, amb una mirada 

ben ampla, que abasti tota l'Església i el món sencer. 
Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.   
1.Per tota l'Església. Que sigui sempre exemple de generositat i 

de despreniment, com la viuda de l'evangeli. PREGUEM 
2.Pels seminaristes del nostre bisbat. Que visquin plens de 

l'esperit de servei i entrega que Jesús va viure. PREGUEM 
3.Pels creients de les religions no cristianes: jueus, musulmans, 

budistes, hinduistes. Que Déu els il·lumini en la recerca del bé i 
de l'amor. PREGUEM 

4.Per les viudes i els viudos. Que Déu els doni la seva fortalesa 
perquè puguin viure la vida amb pau i confiança. PREGUEM  

5.Pels nens i nenes que han de treballar ja de petits i no poden 
jugar i educar-se com cal. Que siguin alliberats d'aquesta 
situació dolorosa i puguin créixer feliços. PREGUEM 

6.… 
7.Per nosaltres. Que estimem Déu amb tot el cor i visquem la 

nostra vida plens del goig de l'Evangeli. PREGUEM 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, vós que sou la força 

dels febles, i acompanyeu-nos amb el vostre amor en tots els 
camins de la vida. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 40(bis) - ¿QUÉ SOM ELS 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:  

Senyor, fes-nos generosos com la vídua del Temple. Que 
donem part d'allò que tenim, no pas allò que ens sobra. 

Senyor, que la teva Església cregui i confiï en la teva 
Providència. Que els cristians no ens deixem arrossegar de 
l’avarícia ni fem del diner el nostre déu. 

Deslliura'ns, Senyor, del consumisme, que és una forma subtil 
d’avarícia. Ens torna assedegats i addictes.  

Senyor, que l'opció preferencial pels pobres no sigui una simple 
xerrameca. Que intuïm les necessitats de les persones que ens 
envolten i que ens sentim feliços compartint allò que tenim. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Units amb Jesús, que ens va fer conèixer Déu el Pare, i units 
també a tots els creients que al llarg de la història han pregat amb 
aquestes mateixes paraules, gosem dir: (Resar o cantar el 
Parenostre) 

PAU 
Senyor Jesús, sempre present enmig dels homes, feu-nos sentir 

la vostra paraula de vida, escalfeu el nostre esperit per tal que, 
més enllà de les aparences, anem construint àmbits de pau, 
d'integritat, de germanor i de vida comunitària, a la manera dels 
primers cristians. 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 366 - NO PODEM PAS CAMINAR…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, alimentats amb aquest do sagrat, us donem gràcies i us 

demanem que els qui han rebut la força celestial, perseverin en la 
veritat, per mitjà de l'Esperit difós en els seus cors. 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 la viuda de l'evangeli sigui per a tots nosaltres un crida 

constant a la generositat i al despreniment. Germanes i germans, 
anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 320 (2 vegades)- EL SENYOR ÉS LA MEVA…)

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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