CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge de Pasqua. C. 27/03/2016
Des d’ara i per sempre, els vostres germans de la terra, podrem
cantar l’al·leluia del triomf definitiu de l’Amor sobre l’odi, de la vida
El dia del nostre baptisme, vam ser incorporats a la mort i la
sobre la mort!
resurrecció de Jesucrist. Per això, avui, en aquesta Eucaristia de
Encara que els homes no ens cansem mai de plantar creus de
SALUTACIÓ
Pasqua, renovem de tot cor les nostres promeses baptismals.
destrucció en el nostre món, sabem que l’amor i la força
Novament ens trobem i un cop més recordem aquelles paraules de
– ¿Renuncieu al pecat per viure veritablement com a fills de
irresistible de Déu sempre tindran l’última paraula, una paraula de
Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig
Déu? SÍ, HI RENUNCIO
Vida Eterna!
d’ells.».
– ¿Renuncieu a totes les obres del mal en la vostra vida? SÍ, HI
És veritat que, mirant la nostra terra, hi veiem tant sofriment i
Convençuts que Jesús és aquí, comencem aquesta celebració, EN
RENUNCIO
tants signes de mort que sovint trontolla la nostra esperança.
EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la senyal
– ¿Renuncieu a viure pensant només en vosaltres mateixos,
de la creu sobre sí mateix)…
Feu-nos comprendre el misteri del vostre camí que, passant pel
oblidant-vos dels altres i de Déu? SÍ, HI RENUNCIO
Calvari, porta a la Resurrecció.
Germanes i germans, sigueu benvinguts a celebrar la Pasqua. Que
– ¿Creieu en Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra?
Jesús ressuscitat sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit
Ajudeu-nos a ser realistes i a viure intensament la vida de cada
SÍ, HI CREC
del Senyor)
dia amb els nostres germans, però que portem sempre, en la
nostra mirada, la flama de la Vida Nova i de la Resurrecció!
– ¿Creieu en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, que nasqué
MONICIÓ D’ENTRADA
de Maria Verge, patí i fou sepultat, ressuscità d'entre els morts i
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
“¿Per què busqueu entre els morts aquell que és viu? No hi és,
seu a la dreta del Pare? SÍ, HI CREC
els Sants tot cantant:
aquí! Ha ressuscitat!" Aquesta nit, arreu del món, a qualsevol racó
– ¿Creieu en l'Esperit Sant, la santa Església catòlica, la comunió
(Cant del Sant, Sant, Sant).
on hi ha cristians, ha ressonat aquesta gran notícia. Aquesta nit,
dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció dels morts i la
arreu del món, s'ha encès el ciri pasqual i s'ha alçat cap a Déu el
PARENOSTRE
vida perdurable? SÍ, HI CREC
cant joiós de l’al·leluia. Avui som aquí per celebrar la resurrecció
Units a Jesús ressuscitat, com a fills i filles de Déu, gosem dir:
Aquesta és la nostra fe, la fe de l'Església, la que es va prodel Senyor. I per recordar,i reviure, que nosaltres ens hem
(Resar o cantar el Parenostre)
clamar
en
el
nostre
baptisme
i
que
ara
hem
renovat.
L'aspersió
incorporat també a aquesta nova vida de Jesús ressuscitat.
amb l'aigua ens ho recorda. (Aspersió per tota l'església, amb un
PAU
Celebrem, doncs, amb tot el goig, la gran festa de la Pasqua.
cant baptismal 40- POBLE DE BATEJATS).
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la
Avui, es podria fer l'aspersió després de la renovació de les
pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe
PREGÀRIA
UNIVERSAL
promeses del Baptisme. En aquest cas, ara es passa directament al
de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vós vau
A Jesús ressuscitat, vida i esperança de la humanitat
Glòria, cantat i ben solemne.
demanar. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén)
sencera, preguem-li i diguem-li: JESÚS RESSUSCITAT,
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
ESCOLTEU-NOS.
GLÒRIA
En l'Esperit de Jesucrist ressuscitat, germans i germanes
1. Per l'Església: pel papa, pels bisbes, els preveres i els diaques,
(Cantat i solemne) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)
pels religiosos i religioses, per tots els fidels. Que en tots es
COL·LECTA
refermi la fe i l'esperança que brollen de la resurrecció del
COMUNIÓ
Preguem (pausa).
Senyor. PREGUEM
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
Oh Déu, avui el vostre Unigènit, vencent la mort, ens ha obert
2. Pel nostre país, i per tots els pobles del món. Que hi hagi pau,
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
les portes de l’eternitat; feu que els qui celebrem la resurrecció del
benestar i justícia per a tothom. PREGUEM
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
Senyor, renovats pel vostre Esperit, ressuscitem amb Crist en la
3. Per tots els que durant aquest temps de Pasqua rebran el
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
llum de la vida.
baptisme, la confirmació o la primera eucaristia. Que l'Esperit
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
Sant els ompli amb la seva gràcia. PREGUEM
persona que combregui)
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
4. …
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
segles… (resposta)
5. Per tots nosaltres. Que aquesta Pasqua enforteixi la nostra fe i
(Proposo el 565 - PROCLAMEM AMB GRAN JOIA…)
PRIMERA LECTURA
la nostra esperança en Jesús. PREGUEM
PREGARIA FINAL
Jesús ressuscitat, escolteu les nostres pregàries i doneuSALM RESPONSORIAL
Preguem (pausa).
nos la força del vostre Esperit. Vós,que viviu i regneu pels
(Cant del Salm: 295-1— AVUI ÉS EL DIA,…)
segles dels segles. (Amén)
Oh Déu, protegiu perpètuament la vostra Església, perquè,
SEGONA LECTURA
renovada
pels sagraments pasquals, arribi a la glòria de la
OFERTORI
resurrecció.
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
AL·LELUIA
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
cant: proposo el 564 - LA NOSTRA ALEGRÍA…)

CANT D’ENTRADA

PROFESSIÓ DE FE

EVANGELI
HOMILIA

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA

( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)

(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)

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
una pregària:
Jesús, la vostra Resurrecció omple el món de Vida Nova.

COMIAT

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 566 - CRIST ENS HA SALVAT)
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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