CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Baptisme del Senyor (Reis). C. 10/01/2016
MONICIÓ ABANS DE LES LECTURES
CANT D’ENTRADA

( 40 - POBLE DE BATEJATS)

SALUTACIÓ

Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí
sóc jo enmig d’ells.»
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, la
comencem, 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, ell que és el camí, la veritat i la vida, sigui amb
tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor)

Disposem-nos a escoltar les lectures de la Paraula de Déu, que
que tindran com a moment culminant la lectura de l'evangeli, en
què contemplarem com Déu es manifesta allà al Jordà i ens
mostra Jesús com el seu Fill estimat.

PRIMERA LECTURA
SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 291- CANTANT DE GOIG…)

SEGONA LECTURA
AL·LELUIA
EVANGELI
MONICIÓ D’ENTRADA
Celebrem avui la festa del Baptisme del Senyor. Dimarts, el dia HOMILIA
de l'Epifania, el contemplàvem manifestant-se a aquells savis de
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
països llunyans. Avui, fet ja un home adult, el contemplem allà al
Jordà i sentim la veu del Pare que el proclama com el seu Fill
estimat, i ens convida a seguir-lo.
Nosaltres vam començar aquest seguiment de Jesús el dia del
nostre propi baptisme. I avui, aquest diumenge, és una bona
oportunitat per refermar aquest seguiment i manifestar de tot cor
la nostra fe en ell, el Fill estimat de Déu.

ACTE PENITENCIAL

Preparem-nos per celebrar l'Eucaristia demanant a Jesús que
ens purifiqui dels nostres pecats. (Silenci)
– Vós, estrella lluminosa per a tota la Humanitat:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, font d'immensa alegria:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, camí de veritat i de vida:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
pecats i ens dugui a la vida eterna…

GLÒRIA

(Recitar el glòria) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…

COL·LECTA

apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
vostre rector)

PROFESSIÓ DE FE

(Avui el podríem cantar) CREC EN UN DÉU…

PREGÀRIA DELS FIDELS

A Jesús, el Fill estimat de Déu, el qui ve a obrir-nos el camí
de la vida veritable, preguem-li tot dient: JESÚS, FILL DE
DÉU, ESCOLTEU-NOS.
1. Perquè l'Església sigui sempre un testimoni transparent de
l'Evangeli. PREGUEM
2. Perquè els homes i dones de bona voluntat que no creuen en
Jesucrist arribin a trobar l'alegria de la fe. PREGUEM
3. Perquè la força de l'Esperit transformi els cors d'aquells que
viuen tancats en l'egoisme i només busquen la riquesa i el
poder. PREGUEM
4. Perquè els pobres i els malalts trobin a prop seu l'ajut i la
companyia que necessiten. PREGUEM
5. …
6. Perquè tots nosaltres visquem cada dia més plenament el goig
de ser cristians. PREGUEM
Escolteu, Senyor Jesús, les nostres pregàries, i conduïunos pel camí del vostre amor. Vós, que viviu i regneu pels
segles dels segles. (Amén)

Preguem (pausa).
Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement que Crist
era el vostre Fill estimat, quan, en ser batejat en el Jordà, davallà OFERTORI
damunt d'ell l'Esperit Sant; concediu als vostres fills d'adopció, que
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
han renascut de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes
cant: proposo el 83 - HE NASCUT EN UN POBLE…)
de la vostra benvolença.
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
segles… (resposta)
Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària
d’acció de gràcies:
Gràcies, Pare, pel missatge que en el baptisme de Jesús, ens
has fet arribar als teus fills i filles.

Mentre Jesús pregava, li envies l’Esperit i li dius –a Ell i també
a nosaltres– que és el teu Fill, el teu estimat, i que en ell t’has
complagut.
El do del teu Esperit i la consciència de saber-se Fill de Déu va
impulsar Jesús a predicar el Regne.
Obre el nostre cor al teu Esperit, perquè sapiguem reconèixer i
agrair la teva paraula de Pare quan el dia del nostre baptisme ens
declaraves els teus fill i filles.
Així confiats en l’amor que ens tens ens sentirem urgits a viure
com tu esperes i a donar testimoni del teu regne.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Esdevinguts fills de Déu pel baptisme, adrecem-nos al Pare
amb confiança tot dient: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: “us deixo la
pau, us dono la meva pau”, feu davallar aquesta pau vostra sobre
l’església i sobre el món sencer i feu-nos a nosaltres servidors de
la pau. Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
Germans i germanes 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 366 - NO PODEM PAS CAMINAR…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Senyor, vós que ens heu nodrit amb el do sagrat, feu que,
havent escol- tat amb fe el vostre Fill unigènit, puguem ser
anomenats fills vostres i que, de fet, ho siguem. Per Crist, Senyor
nostre. (resposta)

COMIAT I ADORACIÓ FINAL

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Anem i anunciem a tothom l'alegria de Jesús, el Fill estimat de
Déu, que és el camí, la veritat i la vida per a tota la humanitat.
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Fem l’adoració mentre cantem: 89- POBLE DE DÉU…)

Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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