
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge de Pentecosta. C. 15/05/2016 

CANT D’ENTRADA 
( 579-2 - L’ESPERIT DEL SENYOR,…)  

SALUTACIÓ 
Un cop més, fem nostres aquelles paraules de nostre Senyor 

Jesucrist: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig 
d’ells. 

Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens reuneix 
aquí, i sentint-lo present enmig nostre, comencem aquesta Celebració 
de la Paraula, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT 
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que el Senyor ressuscitat, que ens dóna el seu Esperit Sant, sigui 
amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Celebrem avui el diumenge de Pentecosta, l'últim dia del temps 

de Pasqua. Celebrem, amb fe i goig, que Jesús, vencedor del 
mal i de la mort, ens dóna el seu Esperit perquè continuem el seu 
camí, perquè portem al món el seu amor, la seva esperança, la 
seva promesa de vida. Sobre nosaltres els creients, sobre 
l'Església i sobre el món sencer, s'ha vessat el foc de la 
misericòrdia de Déu, que ens fa a tots homes i dones nous. 
Donem-ne gràcies de tot cor. 

ASPERSIÓ 
Recordarem ara el nostre baptisme. Aquell dia, la força de 

l'Esperit Sant ens va incorporar a la família dels fills i filles de Déu. 
Renovem ara el nostre compromís de ser fidels a l'Esperit que 
llavors se'ns va donar.  

Es fa l'aspersió per tota l'església, (Podem cantar el cant MD 40 - 
POBLE DE BATEJATS)  

Que el Déu de la misericòrdia ens purifiqui del pecat i, per aquesta 
celebració, ens faci dignes de participar de 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 Pare totpoderós, vós, per mitjà del misteri que avui 

celebrem, santifiqueu tota l'Església, enmig dels pobles i nacions. 
Vesseu arreu de la terra els dons de l'Esperit Sant i repetiu en els 
cors dels qui creuen en vós allò que la vostra bondat divina va 
obrar als mateixos inicis de la predicació de l'Evangeli.   

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)  

PRIMERA LECTURA 
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 286 - QUAN ENVIEU EL VOSTRE ALÈ … ,) 
SEGONA LECTURA 
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… (versió curta cantada tota la Pasqua) 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
 Preguem amb fe que vingui a nosaltres l'Esperit de Jesús 

ressuscitat. Responguem a cada pregària tot dient: VENIU, 
ESPERIT SANT.   
1.Per l'Església, per tots els cristians. Que visquem la nostra fe 

il·luminats i enfortits per l'acció de l'Esperit Sant en nosaltres. 
PREGUEM 

2.Per l’Acció Catòlica i els altres moviments del laïcat. Que 
siguin enmig del món un bon testimoni de Jesucrist i de la bona 
nova de l'Evangeli. PREGUEM  

3.Per tots aquells que han rebut o rebran properament el  
sagrament de la Confirmació. Que experimentin la força 
renovadora de l'Esperit Sant com els apòstols el dia de la 
Pentecosta. PREGUEM 

4.Pels pagesos, en aquest dia de Sant Isidre. Que el seu treball 
doni els bons fruits que mereixen. PREGUEM 

5.… 
6.Per tots nosaltres. Que l'Esperit del Senyor ens il·lumini en els 

dubtes i ens faci forts en les debilitats. PREGUEM 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i doneu-nos el vostre 

Esperit Sant. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 
OFERTORI 

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un 
cant: proposo el 576 – L’ESPERIT DE DÉU…) 

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu 
una pregària:  

Senyor, l'Esperit es posà damunt de tots els creients reunits al 
Cenacle i així renovà l'Encarnació fent la comunitat engendradora 
de Jesús per la Paraula i els Sagraments. Fes-nos conscients 
d'aquest gran do i que com els cristians de Jerusalem desbordem 
d'alegria i de ganes de fer-te conèixer. 

Senyor, que el teu Esperit reuneixi els qui estan separats, 
reanimi els qui han perdut la il·lusió i no troben sentit a la vida i 
faci valents els qui tenen por de donar testimoni de llur fe. 

Senyor, dóna'ns Saviesa per descobrir-te en les persones. 
Enteniment per veure allò que és invisible als ulls… Ciència per 
jutjar segons la teva Voluntat. Do de Consell per saber dir la 
paraula escaient. Pietat per mostrar-nos tal com som davant Teu i 
Reverència per les coses santes. 

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). 
PARENOSTRE 

Moguts per l'Esperit Sant, i tal com Jesús ens va ensenyar, 
gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
 Un cop més hem arribat a aquella part de la celebració en que 

ens demostrem, mútuament, que ens estimem; farem un petit gest 
per desitjar-nos la pau els uns als altres. 

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 355 – SI CREIEM QUE ÉS VIVENT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, que heu alimentat la vostra Església amb els dons 

eucarístics, conserveu-nos la gràcia que per ells hem rebut, a fi 
que el foc de l'Esperit Sant es mantingui viu en nosaltres, i el 
nodriment espiritual ens sigui profitós per a l'eterna salvació. 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).  
Acabem avui el temps pasqual, els cinquanta dies en honor del 

Senyor ressuscitat. Que ell ens ompli del seu Esperit. Germanes i 
germans, aneu-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.  

. (resposta) 
(Cant Final: 596-1 - REGINA CAELI)

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: 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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