
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l’Any V. C. 07/02/2016  

CANT D’ENTRADA 
( 22 - ELS VOSTRES MISSATGERS,…)  

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 el Senyor, que encamina els nostres cors a estimar-lo i a 
mantenir-nos ferms en la fidelitat a ell, com Jesucrist, sigui amb tots 
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Som aquí a l'església per celebrar el dia del Senyor. Portem al 

cor les nostres alegries, esperances i projectes; i a la vegada les 
nostres pors, els nostres fracassos, les nostres preocupacions. 
Tot ho posem en mans del Senyor en aquesta Celebració perquè 
ens ompli de la seva gràcia i tinguem la força necessària per a 
viure units cada dia més a Déu. 

ACTE PENITENCIAL 
Posem-nos ara a la presència de Déu, tot acollint el seu do, 

que ve a nosaltres. Demanem perdó pels nostres pecats en 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).  
Senyor, vetlleu sempre bondadosament per la vostra família: 

protegiu-la i defenseu-Ia, ja que només confia en la vostra gràcia. 
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 
Si la setmana passada escoltàvem la vocació del profeta 

Jeremies, ara escoltarem la vocació del profeta Isaïes, enmig 
d'una extraordinària visió.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 222- CANTEM AMB VEU EXULTANT,…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
Escoltarem ara l'anunci central de la fe, l'anunci de la mort i la 

resurrecció de Jesucrist tal com l'explicaven els primers cristians. 
I sentirem també com l'apòstol Pau se sent ple de la gràcia de 
Déu per proclamar a tothom aquest anunci.  

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  
Preguem ara Déu, el nostre Pare, per l'Església i per tota la 

humanitat. Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.   
1.Per tota l'Església. Que doni testimoni, cada dia més, de l'amor 

de Déu enmig del món i ajudi tothom a trobar Jesucrist. 
PREGUEM  

2.Pels preveres, cridats a ser d'una manera especial testimonis i 
portadors de la misericòrdia de Déu. Que duguin a terme la 
seva missió amb goig i confiança. PREGUEM  

3.Per aquells que es plantegen el seu futur o la seva vocació. 
Que el Senyor els il·lumini perquè sàpiguen trobar el camí que 
Déu vol per a ells. PREGUEM 

4.Per tota la societat. Que no es mogui per criteris materials sinó 
que es mogui per buscar sempre el bé comú de les persones. 
PREGUEM 

5.Per la gent més vulnerable del nostre món. Que sentin el 
consol del Senyor i la nostra ajuda. PREGUEM  

6.Pels malats, ara que s'acosta la festivitat de la Mare de Déu de 
Lourdes. Que sentin sempre que el Senyor està al seu costat, 
portant la creu. PREGUEM 

7.… 
8.Per tots nosaltres. Que visquem cada dia estimant més els 

nostres germans i fent més agradable el nostre entorn. 
PREGUEM 
Pare de l'amor, escolteu les nostres súpliques i ompliu-nos 

contínuament del vostre Esperit Sant. 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 

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare 
una pregària: 

Perquè ens ho demanes, Senyor, perquè ens ho demanes, et 
diem que pots comptar amb nosaltres.  

Enmig del mar embravit de la vida tu ens envies als germans, 
perquè siguem testimoni de l’evangeli; perquè siguem enmig d’ells 
i per a ells aquest «Pa partit», amb què tu vas voler que et féssim 
present.  

Fes-nos testimoni de la teva vida entregada: el nostre cor, 
omple’l del teu amor; els nostres ulls, omple’ls de la teva tendresa; 
les nostres orelles, de la teva atenció, els nostres peus, de la teva 
diligència, les nostres mans, de la teva entrega.  

Gràcies avançades, Senyor, per la vida que pugui créixer al 
nostre voltant! I gràcies, sobretot, per la vida que has fet néixer en 
el nostre cor. 

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 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 355 - SI TROBEM QUE ÉS VIVENT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, que heu volgut que participéssim d'un sol pa i d'un sol 

calze; feu que visquem de tal manera que, formant tots plegats 
l'únic cos de Crist, contribuïm a la salvació del món.  

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 el goig del Senyor sigui sempre la nostra força. Germanes i 
germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 344-1 - ON HI HA VERITABLE AMOR… {1 y 6})
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