
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’Any III. C. 24/01/2016  

 

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

SALUTACIÓ 
Novament ens trobem i un cop més recordem aquelles paraules de 

Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig 
d’ells.». 

Convençuts que Jesús és aquí, comencem aquesta celebració, EN 
EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la senyal 
de la creu sobre sí mateix)… 

Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el 
Senyor, siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del 
Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Som convocats novament per Jesucrist, per celebrar tots junts 

la seva mort i la seva resurrecció, tal i com fem en cada 
Eucaristia. Venim amb el desig que el Senyor ens ompli de la 
seva gràcia i de la força del sagrament que anem a rebre.  

Avui, a més, som enmig de la setmana de pregària per la unitat 
dels cristians. Demanem en aquesta Celebració que les divisions 
que tenim entre els cristians s'esvaeixin i puguem esdevenir un 
sol ramat al voltant d'un sol pastor, Jesucrist. 

ACTE PENITENCIAL 
Iniciem aquesta Eucaristia amb la voluntat de tenir un cor 

reconciliat, demanant perdó a Déu pels nostres pecats, les 
nostres divisions, que ens allunyen del camí de l'Evangeli. 
(Silenci) 

– Vós, que heu vingut a buscar els qui s'havien perdut:  
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que heu vingut a donar la vida en rescat per tots 
els homes: CRIST, TINGUEU PIETAT.  

– Vós, que aplegueu els fills de Déu dispersos:  
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).  
Escolteu, Senyor, la pregària del vostre poble i feu que els cors 

dels vostres fidels, units en un comú penediment i en la vostra 
lloança,  bandegin les divisions entre els cristians, cerquin la 
perfecta comunió eclesial i caminin joiosos cap al vostre Regne. 

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 
En aquesta primera lectura escoltarem com el sacerdot Esdres 

llegeix davant el poble el llibre de la Llei, per tal que el poble 
d’lsrael l’entengués i la fes seva; una Llei que crida a viure la fe en 
Déu amb alegria.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 292- SENYOR, VÓS TENIU PARAULES…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
Sant Pau, en aquesta lectura, ens parla del fet que tots formem 

part del cos de Crist, cadascú com un membre diferent, però 
sempre unit al cap, Jesucrist, formant així un sol cos, l'Església. 

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… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
Presentem, ara, al Pare, les nostres pregàries, amb 

l'esperança que seran escoltades. Preguem tot dient: 
ESCOLTEU-NOS, SENYOR.   
1.Per tota l'Església, estesa d'Orient a Occident. Perquè 

sapiguem donar un bon testimoni de la misericòrdia de Déu 
envers tots els homes i dones del nostre món. PREGUEM  

2.Per totes les confessions cristianes: catòlics, ortodoxos, 
protestants, anglicans. Perquè tots conjuntament cerquem la 
unitat que tant necessitem. PREGUEM 

3.Pels malalts, i pels més necessitats. Perquè sentin que Déu els 
acompanya sempre en el dolor i sapiguem també nosaltres 
donar-los l'ajut que necessiten. PREGUEM  

4.Pels refugiats, i pels cristians que pateixen persecució pel fet 
de seguir Jesucrist. Perquè el Senyor els ompli de la seva 
gràcia i de la força de l'Esperit Sant i que els responsables 
polítics trobin solucions urgents a aquests greus problemes. 
PREGUEM 

5.… 
6.Per nosaltres, que ens hem reunit en aquesta Eucaristia. 

Perquè cada dia més sapiguem tenir un cor reconciliat amb els 
germans. 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 103 - VÓS HEU PASSAT VORA L’AIGUA…) 

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Jesús de Natzaret, Senyor, ets l’espera’t de les nacions. 
L’univers espera de tu un gest grandiós, digne del Messies 
anunciat i esperat.  

I tu no comences a Jerusalem sinó a la «Galilea dels pagans», 
d’on no podia sortir cap profeta. 

I amb paraula del profeta ens dius la gran obra que has vingut a 
fer: «portar la Bona Nova als desvalguts, proclamar als captius la 
llibertat, i als cecs el retorn de la llum, deixar en llibertat els 
oprimits». 

Ja que en el nostre baptisme has fet que la teva missió sigui 
també la nostra, fes que en la senzillesa de la nostra vida hi 
sapiguem descobrir la grandesa d’aquella missió que l’Esperit et 
confià. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Tots junts, com a fills d'un mateix Pare que ens estima, i units 
amb tots els cristians i cristianes d'arreu del món, gosem dir: 
(Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la 

pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe 
de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vós vau 
demanar. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén) 

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 344 - ON HI HA VERITABLE AMOR…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, infoneu-nos el vostre esperit de caritat; i feu que els qui 

creiem en vós, per la força d'aquest sacrifici, visquem units en un 
mateix amor.  

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).  

Aneu i anuncieu a tothom l'alegria de l'Evangeli, units tots com a 
germans i fills d'un mateix Pare. Germanes i germans, anem-nos-
en en pau. (resposta) 

(Fem l’adoració mentre cantem: 59- AMISTAT, UNEIX-NOS…)

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.

Aquest diumenge cau dintre la Setmana de Pregària per la Unitat  dels 
Cristians. Per això proposem fer servir les oracions i el prefaci d'aquesta intenció. 
Les lectures, però, són les del diumenge.
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