CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’Any II. C. 17/01/2016
CANT D’ENTRADA

( 83 - HE NASCUT EN UN POBLE)

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

Sant Pau ens parla dels dons de l'Esperit Sant, que són
distribuïts a tothom tal com ell vol, no com nosaltres voldríem.
Però en definitiva, malgrat la diversitat de dons, tots provenen
d'un sol Esperit.

Com sempre, abans de començar, recordem aquelles paraules de
Jesús quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc
jo enmig d’ells.».
AL·LELUIA
Tinguen això molt present, comencem aquesta celebració, com fem
EVANGELI
sempre, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
HOMILIA
Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
de l'Esperit Sant siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
del Senyor)
vostre rector)

MONICIÓ D’ENTRADA

PROFESSIÓ DE FE

Encara avui, Senyor, ens costa associar el teu regne amb unes
noces, o pesar que el teu regne és vi esplèndid que porta joia i
que és festa a desdir.
Avui, Senyor, ens falta vi del teu… i a la nostra taula hi ha sovint
mals beuratges… Sabem que tu ens n’has portat... i del bo.
Amb la teva vida ens has dit -més que amb les teves paraulesquin és el vi de la teva copa: és el vi de l’amor i de la donació, el vi
de la felicitat nova i eterna.
Tu que el vas veure fins a l’última gota, fes-nos forts per
compartir el teu vi.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

Hem acabat ja les festes nadalenques, en les quals hem
CREC EN UN DÉU…
PARENOSTRE
celebrat amb joia el naixement del Salvador i la seva manifestació
Units com una mateixa família, adrecem-nos a Déu, el nostre
PREGÀRIA
DELS FIDELS
a tots els pobles. I encara, diumenge passat celebràvem la festa
Pare, tot dient: (Resar o cantar el Parenostre)
Presentem, ara, al Pare, les nostres pregàries, amb
del Baptisme del Senyor i alhora el primer diumenge del temps de
l'esperança que seran escoltades. Preguem tot dient:
PAU
durant l'any. Ara retornem a un temps més calmat però no per
ESCOLTEU-NOS, SENYOR.
Senyor Jesús, sempre present enmig dels homes i atent als qui
això menys intens. Venim a celebrar el memorial del Senyor, mort
1. Per tota l'Església, pel papa, pels bisbes, preveres, diaques i tot us invoquen. Feu-nos sentir la vostra paraula de vida, escalfeu el
i ressuscitat, tot escoltant la seva Paraula i partint el seu Pa.

ACTE PENITENCIAL

Per això ens cal un cor ben disposat. Demanem perdó pels
nostres pecats i invoquem la misericòrdia de Déu ens uns
moments de silenci. (Silenci)
– Vós, que sou el camí que condueix al Pare:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou la veritat que il·lumina els pobles:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou la vida que renova el món:
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

Preguem (pausa).
Déu omnipotent i etern, que governeu el cel i la terra, escolteu
el poble que us suplica i concediu la vostra pau als nostres temps.
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

Avui escoltarem a l'evangeli el relat de les noces de Canà. En
aquest context, en aquesta primera lectura d'lsaïes contemplarem
un cant adreçat a Jerusalem, reconstruïda després de l'exili. El
càntic compara Jerusalem amb una núvia, abillada per al
casament.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 223- SENYOR, CANTARÉ TOTA LA VIDA…)

el poble de Déu. Que sapiguem donar un bon testimoni com a
cristians, de paraula i d'obra. PREGUEM
2. Pels malalts, pels més necessitats, pels qui pateixen. Que el
Senyor els ompli del seu consol i a nosaltres ens estimuli a
ajudar-los. PREGUEM
3. Per tots aquells que han sortit de les seves llars, tot buscant
una vida millor i que, sovint, no poden arribar a assolir-ho. Que
no perdin mai l'esperança i trobin en el seu camí cors
misericordiosos que els acullin, tal com Déu vol. PREGUEM
4. Pels que, a qualsevol lloc del món, són víctimes de la tortura.
Que els responsables i els executors d'aquesta pràctica abominable es converteixin i aprenguin a estimar tota persona.
PREGUEM
5. Pels dirigents polítics i socials. Que en tot el que fan, busquin
sempre el bé de les persones. PREGUEM
6. …
7. Per nosaltres, reunits per celebrar l'Eucaristia d'aquest diumenge. Que el Senyor ens ompli cada dia més de la seva
gràcia. PREGUEM
Senyor, escolteu la nostra pregària i ompliu-nos dels dons
del vostre amor. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 6 - GLÒRIA A VÓS, OH CRIST…)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
una pregària:
A Canà, Senyor, quan treies aquells nuvis d’un mal pas, a
nosaltres ens obries el teu cor per dir-nos que volies... maridar la
humanitat.

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.
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 362 - CAL QUE TOTS…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Senyor, infoneu-nos el vostre esperit de caritat i feu que
visquem units de cor els qui heu saciat amb un mateix pa.
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).
Amb el desig d'anunciar a tothom l'alegria de la fe, germanes i
germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Fem l’adoració mentre cantem: 59- AMISTAT, UNEIX-NOS…)

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