
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Jesucrist  rei de tot el món. B. 22/11/2015  

CANT D’ENTRADA 
( 36 - CRIST TRIOMFA…)  

SALUTACIÓ 
Novament ens trobem i un cop més recordem aquelles paraules 

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

Convençuts que Jesús és aquí, 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 Jesucrist, l'únic Senyor, sigui amb tots 
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Celebrem avui la festa de Jesucrist, rei de tot el món, la festa 

que conclou l'any litúrgic. És una magnífica ocasió per refermar la 
nostra voluntat de seguir Jesús, de tenir-lo al centre de les nostres 
vides, de no deixar mai de mirar-lo, de fer que el seu Evangeli 
sigui el criteri de tot el que fem.  

Amb goig i amb fe, fem de la nostra celebració d'avui una gran 
acció de gràcies per tot el que Jesús ens dóna, per la llum i la 
força que infon a la nostra vida. 

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, preparem-nos per a aquesta celebració. (Silenci). 

– Jesús, el testimoni fidel: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Jesús, el primer ressuscitat d'entre els morts:  
CRIST, TINGUEU PIETAT. 

– Jesús, el sobirà dels reis de la terra:  
SENYOR TINGUEU PIETAT. 

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).  

GLÒRIA 
(Cantat) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Déu omnipotent i etern, vós heu volgut reunir totes les coses, en 

el vostre Fill estimat, Rei de l’univers; feu que tota la creació, 
alliberada de l'esclavatge, us serveixi fidelment i us glorifiqui per 
sempre.   

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 
La primera lectura d'avui és una visió profètica. Una visió que 

és un anunci de Jesucrist.  
SALM RESPONSORIAL

  

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA 
La profecia de la primera lectura es fa realitat: Jesús mort i 

ressuscitat és el camí de la vida per a tots els homes i dones de tots 
els temps i llocs.  

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 
(Cantat)CREC EN UN DÉU… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
A Jesucrist, la nostra esperança, preguem-li per l'Església i 

pel món sencer, perquè ompli amb la seva llum totes les 
foscors i amb la seva fortalesa tots els dolors i angoixes. 
Preguem tot dient: SENYOR JESÚS, ESCOLTEU-NOS.   
1.Pel papa Francesc, pel nostre bisbe _____ i per tots els 

responsables de la pastoral diocesana. PREGUEM  
2.Pels joves que se senten cridats per Déu a seguir-lo servint 

l'Església en el ministeri ordenat. PREGUEM  
3.Pels governants del nostre país. PREGUEM 
4.Pels immigrants que fugen de la seva terra a causa de la 

guerra o de la pobresa. PREGUEM  
5.Per les dones que s'han vist abocades a un avortament. 

PREGUEM  
6.Pels treballadors que s'han quedat sense feina. PREGUEM 
7.Pels malalts. PREGUEM 
8.… 
9.Per nosaltres, per les nostres famílies i pels nostres amics. 

PREGUEM 
Escolteu, Senyor Jesús, les nostres pregàries, i conduïu el 

món pels camins del vostre Regne de veritat i de vida, de 
santedat i de gràcia, de justícia, d'amor i de pau. Vós, que 
viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén) 

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

cant: proposo el 6 - GLÒRIA A VÓS, OH CRIST SENYOR…) 
(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 

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare 
una pregària:: 

Jesús, sempre ens ha costat d’acceptar que el teu Regne, que 
és també el Regne del Pare del cel, no coincideixi amb els nostres 
desigs de poder i d’influència en aquest món. 

Ens és relativament fàcil de dir que és un «Regne de veritat i de 
vida, Regne de santedat i de gràcia, Regne de justícia i d’amor i  

de pau», però ens costa molt de renunciar al poder social i, fins i 
tot, polític, que alguns t’han atribuït. 

Et demanem que sapiguem acollir en la senzillesa de la vida de 
servei  i que mai no busquem privilegis i honors en la fe o en el 
nostre compromís cristià. 

Que comprenguem que la teva força i la nostra sempre serà un 
amor fidel i senzill, disposat a donar la pròpia vida pels altres.  

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, preguem al nostre Pare perquè 
vingui a nosaltres el seu Regne, que és pau, goig i confiança per a 
tota la humanitat. Plens de fe, gosem dir: (Resar o cantar el 
Parenostre) 

PAU 
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la 

pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe 
de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vós vau 
demanar. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. (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 344 - ON HI HA VERITABLE AMOR…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, que els qui hem rebut l'aliment que dóna la immortalitat, 

ens gloriem sempre de seguir els manaments de Crist, Rei de 
l'univers, i puguem viure amb ell en el Regne del cel. 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 ens acompanyi sempre el goig de ser seguidors de 

Jesucrist, l'únic Senyor, i que sapiguem donar-ne testimoni amb la 
nostra vida. Germanes i germans, anem-nos-en en pau. 
(resposta) 

(Cant Final: 20- LLOEM EL SENYOR…)

Parenostre: Tal com Jes˙s ens ha ensenyat, preguem al
nostre Pare perquè vingui a nosaltres el seu Regne,
queés pau, goig i confiança per a tota lahumanitat.
Plens de fe, gosem dir:

Postcomunió: Preguem (pausa). Senyor, que els qui
hem rebut l'aliment que dóna la immortalitat,
ens gloriem sempre de seguir els manaments de
Crist, Rei de l'univers,
i puguem viure amb ell en el Regne del cel.
Per Crist, Senyor nostre.

Comiat: Que ens acompanyi sempre el goig de
ser seguidors de Jesucrist, l'˙nic Senyor, i que
sapiguem donar-ne testimoni amb la nostra vida.
Germans i germanes, aneu-vos-en en pau.
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Que la gràcia i la pau de Jesucrist, l'˙nic Senyor, sigui
amb tots vosaltres.

(- Celebrem avui la festa de Jesucrist, rei detot el món,
la festa que conclou l'any lit˙rgic. Ésuna magnífica
ocasió per refermar la nostra voluntat de seguir
Jes˙s, de tenir-lo al centre de les nostres vides, de
no deixar mai de mirar-lo, deferqueel seu Evangeli
sigui el criteri de tot el que fem.

- Amb goig i amb fe, fem de la nostra Eucaristia
d'avui una gran acció de gràcies per tot el que
Jes˙s ens dóna, per la llum i la força que infon a
la nostra vida).

A. penitencial: En silenci, preparem-nos per a aquesta
celebració. (Silenci).

- Jes˙s, el testimoni fidel. SENYOR,TINGUEU PIETAT.

- Jes˙s, el primer ressuscitat d'entre els morts. CRIST.

TINGUEU PIETAT.

- Jes˙s, el sobirà dels reis de la terra. CRIST,TINGUEU PIETAT.

Glòria cantat

Col-lecta: Preguem (pausa). Déu omnipotent i etern,
vós heu volgut reunir totes les coses, en el vostre
Fill estimat, Rei de l'univers;
feu que tota la creació, alliberada de l'esclavatge,
us serveixi fidelment i us glorifiqui per sempre.
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.

* * *
7. lectura (Daniel 7, 73-74): La primera lectura d'avui és

una visió profètica. Una visió que és un anunci de
Jesucrist.
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2. lectura (Apocalipsi 7,5-8): La profecia de la primera lec-
tura es fa realitat: Jes˙s mort i ressuscitat és el camí de
la vida per a tots els homes i dones de tots els temps i
llocs.

Crecen un Déu cantat

Pregària universal: A Jesucrist, la nostra esperança, pre-
guem-li per l'Església i pel món sencer, perquè ompli
am b la seva llu m totes les foscors i amb la seva fortalesa
tots els dolors i angoixes. Preguem tot dient: SENYOR

JESÚS, ESCOLTEU-NOS.

1. Pelpapa Francesc,pel nostre bisbe ,
i per tots els responsables de la pastoral diocesana.
PREGUEM:

2. Pels joves que se senten cridats per Déu a seguir-lo
servint l'Església en el ministeri ordenat. PREGUEM:

3. Pelsgovernants del nostre país. PREGUEM:

4. Pels immigrants que fugen de la seva terra a causa de la
guerra o de la pobresa. PREGUEM:

5. Per les dones que s'han vist abocades a un avortament.
PREGUEM:

6. Pels treballadors que s'han quedat sense feina. PREGUEM:

7. Pelsmalalts. PREGUEM:

8. Pernosaltres, per les nostres famílies i pels nostres amics.
PREGUEM:

Escolteu, Senyor Jes˙s, les nostres pregàries, i conduïu
el món pels camins del vostre Regne de veritat i de vida,
de santedat i de gràcia, de justícia, d'amor i de pau. Vós,
que viviu i regneu pels segles dels segles.

* * *

Prefaci propi

SUGGERIMENTS PER ALS CANTS

Entrada: "Jesucrlst és el mateix, MD 128; *Himne a Crist
Rei, MD 7; El Senyor és el nostre rei, MD 457; Crist triomfa,
MD 36; Glòria a vós, oh Crist Senyor, MD 6; *L'Anyell que ha
estat immolat, ClB.

Salm responsorial: *EI Senyor és rei, LS; Proclameu per tot
el món, MD 409; Al-lelula. El Senyor és el nostre rei, MD 457.

AI·leluia: MD C13.

Comunió: Doneu la pau (+ salm 36), MD 208; Situ desnues
lligams de servitud, MD 85; On hi ha veritable amor, MD 344;
Junts escriurem, MD 79.

Comiat: El Senyor és la meva roca, MD 211 (només antífona);
Que la pau ens acompanyi, MD 123.
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