CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge IV de Pasqua. C. 17/04/2016
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

SEGONA LECTURA
AL·LELUIA
EVANGELI
HOMILIA

( 561-1 - CRIST HA RESSUSCITAT,…)

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 Jesús, el Bon Pastor, que ens coneix personalment i ens dóna
la vida eterna, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del
Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

En aquest quart diumenge de Pasqua, les nostres mirades van
cap a Jesús, el nostre Bon Pastor. Ell ens coneix a cadascú de
nosaltres, i ens crida, i nosaltres el seguim. Ell, amb la seva mort i
la seva resurrecció, ens ha obert el camí de la vida, ara i per
sempre.
Amb goig, celebrem el nostre Bon Pastor, i disposem-nos a ser
nosaltres, també, bons pastors per als nostres germans i
germanes.

ASPERSIÓ

El dia del nostre baptisme vam ser incorporats al grup dels
seguidors de Jesús. Per això, en aquest temps de Pasqua,
recordem aquell moment amb l'aspersió de l'aigua.
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 omnipotent i etern, conduïu-nos al goig del vostre Regne i
feu que la feblesa del vostre ramat arribi allà on ha arribat la
fortalesa del seu pastor.
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

Avui, la primera lectura, i el salm, i la segona lectura, ens
conviden a alegrar-nos perquè la Bona Nova de Jesús trenca
totes les fronteres i arriba a tothom. Escoltem atentament aquesta
proclamació joiosa, i aclamem la salvació de Déu

PRIMERA LECTURA

(Cant del Salm: 239 - ACLAMA DÉU TOTA LA TERRA,…)

(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)

Us donem gràcies, Senyor perquè en aquest ramat vostre hi
trobem l’àvia que encén una llàntia per la família, la dona
preocupada pel seu marit sense feina, pel joves que busca la
primera feina, la religiosa que contempla agraïda els destins i
missions on ha estat enviada, l’home inquiet que no acaba de
creure, el mossèn que sovint s’equivoca però vol ser un home per
als altres i a tots els coneixeu i els estimeu.
Per tot això, 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

Units a Jesús ressuscitat, el nostre bon pastor, gosem dir:
(Resar o cantar el Parenostre)
A Jesús ressuscitat, el nostre pastor i el nostre guia,
preguem-li i diguem-li: JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTEUPAU
NOS.
Un cop més hem arribat a aquella part de la celebració en que
1. Per l'Església, poble de Déu guiat per Jesucrist. PREGUEM
ens demostrem, mútuament, que ens estimem; farem un petit gest
per desitjar-nos la pau els uns als altres.
2. Per tots els batejats, cridats a ser, com Jesús, bons pastors
dels nostres germans i germanes. PREGUEM
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
3. Pels preveres, que tenen confiat el guiatge de les comunitats
En l'Esperit de Jesucrist ressuscitat, donem-nos la pau. (Cant de
cristianes i són especials portadors de la misericòrdia de Déu.
Pau 123)
PREGUEM
COMUNIÓ
4. Per tots aquells homes i dones, joves o adults, que han sentit la
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
crida de Déu al presbiterat, al diaconat, o a la vida religiosa.
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
PREGUEM
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
5. Pels qui, en el nostre país i en tots els països, més pateixen les
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
conseqüències de la crisi econòmica. PREGUEM
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
6. …
persona que combregui)
7. Pels qui estem aquí celebrant l'Eucaristia convocats per Jesús,
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
el nostre Bon Pastor. PREGUEM
(Proposo el 361- HEM MENJAT EL PA DEL CEL…)
Escolteu, Jesús ressuscitat, les nostres pregàries, i vesseu
damunt nostre el vostre Esperit Sant. Vós, que viviu i regneu PREGARIA FINAL
pel segles dels segles. (Amén)
Preguem (pausa).
Senyor, vetlleu com a bon pastor sobre el vostre poble i conduïu
OFERTORI
a les prades eternes les ovelles redimides amb la sang del vostre
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
Fill. Que viu i regna pels segles dels segles. (resposta)
cant: proposo el 20 - LLOEM EL SENYOR…)

PREGÀRIA DELS FIDELS

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu
una pregària:
Us donem gràcies, Senyor, perquè, avui diumenge, al no poder
tenir eucaristia, ens heu reunit igualment per escoltar la vostra
paraula i poder combregar amb el vostre cos.
Us donem gràcies, Senyor perquè ens coneixeu i ens estimeu,
tal com som.

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)
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