
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge III de Pasqua. C. 10/04/2016  

CANT D’ENTRADA 
( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)  

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 el Déu de la vida, que ha ressuscitat d'entre els  morts el seu Fill 
Jesucrist, sigui amb tots  nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del 
Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Aquí estem, convocats pel Senyor ressuscitat. Ell és la font de 

la nostra alegria; sempre, i més encara en el temps de Pasqua. 
Ell ens convida a taula, com va fer amb els apòstols en la seva 
aparició vora el llac, tal com sentirem avui a l'evangeli. Ells 
menjaren el pa i el peix que els va donar. Com nosaltres farem 
amb el pa i el vi, convertits per l'acció de l’Esperit en el seu Cos i 
la seva Sang.  

ASPERSIÓ 
Renovem ara, recordant el nostre baptisme, la decisió de 

seguir Jesús ressuscitat que ens convida a anar amb ell.  
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).  
Oh Déu, feu que el vostre poble exulti sempre de veure's 

espiritualment rejovenit: que els qui ara s'alegren de sentir-se 
restituïts a la dignitat de fills esperin el dia de la resurrecció amb 
l'esperança segura del goig etern.   

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 A LA PRIMERA LECTURA 
Els apòstols són perseguits perquè anuncien la resurrecció de 

Jesús. Però ells no deixaran de donar-ne testimoni. Escoltem-ho.  
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 290 - AMB QUIN GOIG,…) 
MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 

Escoltem aquesta segona lectura amb esperit de pregària, 
unint-nos en la lloança a Jesucrist, el nostre Senyor, sacrificat com 
un anyell, i que viu ara i per sempre.  

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  
A Jesús ressuscitat, vida i esperança de la humanitat 

sencera, preguem-li i diguem-li: JESÚS RESSUSCITAT, 
ESCOLTEU-NOS.   
1.Perquè l'Església doni sempre testimoni de renovació,de 

diàleg, de despreniment de tot poder. PREGUEM  
2.Perquè les famílies cristianes creixin dia rere dia en el camí de 

la fe, l'esperança i l'amor. PREGUEM 
3.Perquè l'amor envers els necessitats, els malalts, els mar-

ginats, els immigrants, sigui el principal distintiu dels qui ens 
professem cristians. PREGUEM 

4.Perquè els monjos i monges, i els religiosos i religioses, visquin 
amb molta fe i esperança la seva vocació. PREGUEM 

5.… 
6.Perquè tots nosaltres siguem, amb la nostra paraula i amb la 

nostra manera de viure, bons testimonis de Jesús ressuscitat. 
PREGUEM 
Senyor Jesús, escolteu les nostres pregàries i ompliu-nos 

del vostre Esperit Sant. 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 576 - L’ESPERIT DE DÉU…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes 
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària 
d’acció de gràcies: 

Senyor, les mans buides dels teus deixebles després d’una nit 
de treball, són també la viva estampa de la nostra pròpia situació.  

Quantes vegades no ens hem dit: «Me’n vaig a pescar», o bé 
«Seguiré més fidelment el Senyor». Però la migradesa dels 
resultats frustra –massa sovint– tota il·lusió.  

Sabem que ets sempre present dins nostre i en el nostre entorn, 
però ens costa de trobar-te en el Pa partit, en la Paraula, en cada 
germà i en cada germana, ens costa de trobar-te en el pobre.  

Omple’ns del teu amor, perquè com el deixeble que estimaves 
també nosaltres puguem dir: «És el Senyor». 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 
els Sants tot cantant:  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills i filles de 
Déu, i podem dir a Déu: Pare. Així doncs, agraïts i amb confiança, 
gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
Senyor Jesús, sempre present enmig dels homes i atent als qui 

us invoquen. Feu-nos sentir la vostra paraula de vida, escalfeu el 
nostre esperit per tal que, més enllà de les aparences, anem 
construint àmbits de pau, d'integritat, de germanor i de vida 
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 de Jesucrist 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 366- NO PODEM PAS CAMINAR…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, mireu benigne el vostre poble i concediu-li d'arribar a la 

glòria incorruptible de la resurrecció, ja que us heu dignat de 
renovar-lo amb aquest sagrament de vida eterna.  

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).  

Anem i portem a tothom l'alegria del Senyor ressuscitat. 
Germanes i germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia!. 
(resposta) 

(Cant Final: 566 - CRIST ENS HA SALVAT)

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.
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