CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Ascensió del Senyor. C. 08/05/2016
CANT D’ENTRADA

( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)

SALUTACIÓ

EVANGELI
HOMILIA

(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
sóc jo enmig d’ells.»
vostre rector)
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, la
PROFESSIÓ DE FE
comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT
Proclamem ara la nostra fe. Fixem-nos avui especialment en
(fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
aquesta frase que diem en el Credo, i que és el que avui
Que Jesús, el Senyor, que seu a la dreta del Pare, sigui amb tots
celebrem: "Se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu Pare,
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor)
totpoderós”:
CREC EN UN DÉU… (versió curta cantada tota la Pasqua)
MONICIÓ D’ENTRADA

Però el cel és allí on tu vius, el cel és allí on et trobes i on et
deixes trobar. El teu cel és –abans que res– el cor dels teus fills i
filles que viuen en el teu amor.
Canvia'ns els ulls i sobretot el cor perquè entenguem que la
nostra tasca no és la de quedar-nos mirant el cel, sinó la de viure
tota la nostra vida com a testimonis del teu amor i de la teva
presencia entre nosaltres.
Així, doncs, contents de l’amor que ens teniu, Pare, i ple de la
gran joia de Pasqua, d’un cap a l’altre de la terra tot el món exulta;
i també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials cantem
l’himne de la vostra glòria, tot dient:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

Celebrem avui l'Ascensió del Senyor. Ell, home com nosaltres, PREGÀRIA DELS FIDELS
PARENOSTRE
ha estat glorificat amb Déu per sempre. I amb ell, la nostra feble
Alcem ara la nostra pregària al cel, on hi ha Jesús ressuscitat, i
A Jesús ressuscitat, vida i esperança de la humanitat
condició humana forma part ja de la vida divina.
preguem Déu el nostre Pare amb confiança tot dient: (Resar o
sencera, preguem-li i diguem-li: JESÚS RESSUSCITAT,
cantar el Parenostre)
Amb goig, contemplem avui Jesús, el qui va davant nostre i ens ESCOLTEU-NOS.
guia pel camí de la vida. Contemplem-lo, i donem-li gràcies per
1. Per l’Església, per tots els qui volem seguir Jesucrist i donar
PAU
tot el que ell ha fet, pel seu amor fidel fins a la mort. Ara, ell, vivent
testimoni de la seva Bona Nova. PREGUEM
Senyor Jesús, sempre present enmig dels homes i atent als qui
per sempre, ens acompanya i ens dóna la mà perquè caminem
2. Per tots els homes i dones del món, que porten a dintre la llavor us invoquen. Feu-nos sentir la vostra paraula de vida, escalfeu el
amb el seu mateix amor i portem a tothom, amb la nostra paraula
de la vida de Déu, fins i tot encara que no ho sàpiguen.
nostre esperit per tal que, més enllà de les aparences, anem
i amb la nostra manera de viure, la seva Bona Nova.
construint àmbits de pau, d'integritat, de germanor i de vida
PREGUEM

ASPERSIÓ

Pel baptisme ens vam unir a la mort i la resurrecció de Jesús.
Ara, amb l'aspersió de l'aigua, recordem aquell moment i
refermem la nostra voluntat de seguir-lo.
Es fa l'aspersió per tota l'església, (Podem cantar el cant MD 40 POBLE DE BATEJATS)
Que Déu totpoderós ens purifiqui del pecat i, per aquesta
celebració, ens faci dignes de participar a la taula del seu Regne.
(resposta: Amén).

GLÒRIA

(L’ideal seria cantar-lo) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Déu totpoderós, concediu-nos el do d'una alegria santa i el goig
d'una fervent acció de gràcies, perquè l'Ascensió de Crist, el
vostre Fill, és també la nostra elevació, i a la glòria on ha arribat
ell, que és el nostre Cap, també nosaltres, que són el seu cos,
tenim l'esperança d'arribar-hi.
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 ABANS DE LES LECTURES

Amb l’esperit d’acció de gràcies, disposem-nos a escoltar les
lectures que ens anuncien la glorificació de Jesús i la missió que
confia als seus seguidors

PRIMERA LECTURA
SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 300 - DÉU PUJA ENMIG … ,)

SEGONA LECTURA
AL·LELUIA

3. Per tots aquells que s'esforcen per construir un món més just,
més digne i més fraternal. PREGUEM
4. Pels qui treballen en els mitjans de comunicació social.
PREGUEM
5. Pels tots els qui pateixen, sigui quina en sigui la causa.
PREGUEM
6. Per nostres familiars i amics que han mort. PREGUEM
7. …
8. Pels qui estem reunits aquí, com a comunitat cristiana, gaudint
d’aquesta celebració. PREGUEM
Escolteu-nos, Jesús ressuscitat, i envieu-nos el do de
l'Esperit Sant, a nosaltres, a tota l'Església, i al món sencer.
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 579-2 – L’ESPERIT DEL SENYOR…)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

comunitària, a la manera dels primers cristians. Vós, que viviu i
regneu pels segles dels segles.(Amén)
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
En l'Esperit del Crist ressuscitat, donem-nos la pau. (Cant de
Pau 123)

COMUNIÓ

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 566 – CRIST ENS HA SALVAT…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Déu omnipotent i etern, vós, mentre encara som a la terra, ens
concediu d'assaborir les coses del cel; moveu la nostra fe cristiana
a desitjar el Regne celestial, on la nostra humanitat participa de la
vostra glòria. Per Crist, Senyor nostre. (resposta)

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària
COMIAT
d’acció de gràcies:
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Us donem gràcies, Senyor, perquè, avui diumenge, al no poder
tenir eucaristia, ens heu reunit igualment per escoltar la vostra
Germans i germanes, preparem-nos durant aquesta setmana
paraula i poder combregar amb el vostre cos.
per celebrar diumenge vinent la Pentecosta, el do de l'Esperit de
Jesús ressuscitat que serà la culminació del temps de Pasqua.
Us donem gràcies per la festa de l’Ascensió que estem
Amb tot el goig, anem-nos-en en pau. (resposta)
celebrant perquè sabem que així com Jesús, el vostre Fill ha sigut
elevat al cel per viure eternament al costat vostre, nosaltres tenim
(Cant Final: 596-1 - REGINA CAELI)
l’esperança d’arribar-hi.
«Has pujat al cel», Senyor i nosaltres hem entès que te n'havies
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
anat molt lluny!...
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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