CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l’Any IV. C. 31/01/2016
CANT D’ENTRADA

( 579-2 - L’ESPERIT DEL SENYOR)

SALUTACIÓ

Tornem a ser aquí, i un cop més abans de començar recordem
aquelles paraules de Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom
meu, allí sóc jo enmig d’ells.».
Sabent-lo, doncs, enmig nostre, 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 el Déu de l'esperança que, per l'acció de l'Esperit Sant, ens
omple d'alegria i de pau, sigui sempre amb tots nosaltres… (resposta:
i amb l’esperit del Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Germans i germanes, som aquí reunits en aquest diumenge
per celebrar el memorial del Senyor Jesús, mort i ressuscitat.
Disposem-nos, amb goig, a escoltar la Paraula que Déu posa
avui davant nostre i a rebre el seu Cos i la seva Sang perquè
tinguem vida i vida abundant.

ACTE PENITENCIAL

Comencem aquesta celebració dominical tot demanant a Déu
perdó pels nostres pecats i, en uns moments de silenci, invoquem
la misericòrdia de Déu. (Silenci)
– Vós, que moríreu per nosaltres quan encara érem
pecadors: SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que amb la vostra sang ens féreu justos:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que vau pujar al patíbul de la creu, perquè
moríssim al pecat: 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).
Senyor, Déu nostre, feu que us estimem amb tot el cor i que
també estimem tots els homes amb una caritat sincera.
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

Escoltem ara la vocació de Jeremies, en la qual Déu li promet
que sempre estarà al seu costat. És també un estímul per a
nosaltres, que també hem estat cridats per Déu a una vocació
concreta, sigui quina sigui.

SALM RESPONSORIAL

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

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

En aquesta lectura, sant Pau va desgranant com és l'amor, en
una lectura que escoltem sovint en els casaments, però que és
ampliada tot afirmant que la fe, l'esperança i l'amor subsisteixen,
però que de tots tres l'amor és el més gran.

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

El proper dimarts se celebra la festa de la Presentació del
Senyor, dia en què acaba l'Any de la Vida Consagrada.
Preguem especialment, doncs, pels qui han consagrat la seva
vida al Déu misericordiós, tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
1. Pel papa Francesc, pel nostre bisbe ______ , pels preveres i
els diaques i pertot el poble, a ells encomanat. PREGUEM
2. Pels monjos i monges, els religiosos i religioses, i els membres
dels instituts seculars, i per les vocacions a la vida consagrada.
PREGUEM
3. Per les persones grans, com Simeó i Anna, que siguin
testimonis de fe i esperança. PREGUEM
4. Pels governants de les nacions i per tots els qui treballen en la
promoció del bé comú. PREGUEM
5. Per les persones grans que sofreixen per la solitud o la
malaltia. PREGUEM
6. Perquè els pobles de tot el món, vivint en pau i allunyats de tot
perill, puguin servir el Senyor amb llibertat d'esperit. PREGUEM
7. …
8. Per tots nosaltres, que ens hem reunit moguts de la fe,
l'esperança i l'amor de Déu. PREGUEM
Senyor, escolteu l'oració de l'Església que us suplica, i
concediu-nos per la vostra misericòrdia allò que els nostres
mèrits no gosen esperar. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 37 - BENAURATS…)

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, representat en
aquestes formes que ens va consagrar el mossèn la setmana
passada, adrecem a Déu una pregària d’acció gràcies:

Amb tota raó vas dir, Senyor, que allò que estaves fent, no era
més que donar acompliment a la paraula del profeta. Al llarg de
tota la vida no vas fer més que la voluntat del Pare.
Per això, clavat en creu, digueres amb raó: «Tot s’ha
acomplert». I, encara avui, s’està acomplint la teva missió... que
és també la nostra!
S’acompleix en la persona i en la vida de tots els qui «han fet
Cos» am tu. Gràcies per tots aquests homes i dones que són per
als desvalguts d’avui el teu cor i els teus ulls, les teves mans i els
teus peus.
Gràcies perquè a nosaltres també ens convides a «fer Cos»
amb tu.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Fidels a un manament del Salvador, i seguint el seu diví
mestratge, gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Som al punt d’expressar-nos l’amor mutu que ens tenim.
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 351 - EN TU TROBEM LA VIDA…)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Enfortits amb el sagrament de la nostra redempció, us preguem,
Senyor, que aquest aliment de la salvació eterna faci progressar
constantment 'Església en la fe veritable.
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).
Que sapiguem viure sempre estimant els altres, com Jesús ens
ha estimat. Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Fem l’adoració mentre cantem: 66- AMB LA FORÇA DEL
SENYOR…)
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