CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any X. C. 05/06/2016
CANT D’ENTRADA

( 111 - VIVA LLUM D’ALBA,…)

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA PRIMERA LECTURA

Escoltem ara una història de l'Antic Testament, del profeta Elies.
Una història que ens prepara per escoltar l'evangeli d'avui.
benedicció de Déu. És com una figura del que Jesús ens
ofereix a nosaltres: la seva presència, la seva vida, la seva
salvació.

Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí
sóc jo enmig d’ells.»
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, la
comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT SALM RESPONSORIAL
(fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
(Cant del Salm: 290- AMB QUIN GOIG US EXALÇO,…)
Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA
de l'Esperit Sant siguin amb tots nosaltres … (resposta: i amb l’esperit
Avui, a la segona lectura, sant Pau ens parla d'ell mateix, i ens
del Senyor)
explica com va descobrir la Bona Nova de Jesús.

MONICIÓ D’ENTRADA

Vam celebrar, ja fa tres setmanes, el diumenge de Pentecosta,
amb el qual acabàvem el temps pasqual, i després hem celebrat
les festes de la Trinitat i el Corpus. Avui comencem ja la sèrie de
diumenges del temps de durant l'any, que duraran fins a finals de
novembre, quan començarem el temps d'Advent.
Són els diumenges en què, sense destacar cap aspecte en
especial de la nostra fe cristiana, ens reunim com a comunitat per
fer present enmig nostre la salvació de Jesucrist, escoltant la
seva Paraula i alimentant-nos del seu Cos i la seva Sang.
Amb fe i acció de gràcies, comencem doncs aquesta Eucaristia, convocats per Jesús el Senyor).

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

Senyor, en vós tot és amor i vida i desitgeu que els vostres fills
tinguem vida en abundància i per sempre.
Quan tornàveu la vida corporal a algú, ens anunciàveu la força
de la resurrecció. Més enllà de la mort del nostre cos caduc, brilla
la vida en plenitud per a la persona que, un cop alliberada del cos,
és capaç d'endinsar-se en la vida de Déu.
Con vós, estic cridat a lluitar contra totes les forces de la mort
que amenacen la integritat de la persona, tant en el seu cos com
en el seu esperit. La vida és la realitat més sagrada que posseïm,
ja aquí a la terra i també en el cel.
Que el vostre Esperit d’amor m'ajudi a protegir la vida i a fer-la
créixer; que em preocupi dels qui han estat víctimes de la malaltia
física o de la mort espiritual.
Per tot això i donant-vos gràcies, amb tots els qui creuen en
vós, us us cantem amb els àngels i amb els sants, tot dient:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Reunits entorn de la taula de l'Eucaristia, i tal com Jesús ens va
ensenyar, 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…
En l'Esperit del Crist ressuscitat, donem-nos la pau. (Cant de
Pau 123)

Presentem ara les nostres pregàries a Déu el nostre Pare.
Preguem i diguem: ESCOLTEU-NOS, PARE.
1. Per l'Església. Que doni sempre un bon testimoni d'acollida i
En silenci, posem-nos davant Déu i demanem-li la seva gràcia i
d'ajuda a tots aquells que passen per situacions difícils i
el seu perdó. (Silenci)
doloroses. PREGUEM
Durant tot el temps de durant l'any proposem d'usar la segona fórmula de l'acte
COMUNIÓ
2. Per les mares i els pares que han perdut un fill. Que no els
penitencial, que ens parla de la misericòrdia de Déu, ja que estem dins l'Any Sant
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
manqui
la
força
necessària
enmig
del
seu
dolor,
i
puguin
de la Misericòrdia. Caldrà que, sobretot els primers dies, ho expliquem i ensenyem
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
experimentar el consol de Déu que els estima. PREGUEM
bé als fidels aquesta segona fórmula. Podeu indicar que Ia fórmula es troba a la
pàgina 11 del Cantoral de Missa Dominical.
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
3. Pels qui pateixen més durament les dificultats de la crisi
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
econòmica. Que tinguin l'ajuda que necessiten, i que els
– Senyor, tingueu pietat de nosaltres:
responsables de la política i l'economia busquin solucions amb
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
PERQUÈ HEM PECAT CONTRA VÓS.
persona que combregui)
honestedat i rectitud d'intenció. PREGUEM
– Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia:
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
4. Pels que fugen dels seus països per causa de la guerra o de la
I DONEU-NOS LA VOSTRA SALVACIÓ
pobresa. Que trobin sortida al seu drama i puguin viure com
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
(Proposo el 62 - VÓS SOU, SENYOR, LA LLUM DEL…)
tota persona humana mereix. PREGUEM
pecats i ens dugui a la vida eterna…
PREGARIA FINAL
5. …
SENYOR, TINGUEU PIETAT / CRIST, TINGUEU PIETAT /
Preguem (pausa).
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
6. Per nosaltres. Que la fe de Jesucrist ens renovi i ens doni força
Senyor, que la virtut guaridora del vostre sagrament ens alliberi
en
les
dificultats.
PREGUEM
GLÒRIA
de les nostres inclinacions perverses i ens meni pel camí del bé.
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, vós que sou la font
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
de tota bondat, i vesseu la vostra misericòrdia sobre tots els
COL·LECTA
pobles del món. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)
COMIAT
Preguem (pausa).
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
OFERTORI
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Oh Déu, origen de tot bé, escolteu el que us supliquem:
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
inspireu-nos de pensar allò que és bo i moveu-nos per portar-ho a
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
cant: proposo el 13 - JO CREC EN VÓS…)
terme.
(Cant Final: 66 - AMB LA FORÇA DEL SENYOR,…)
PREGARIA
D’ACCIÓ
DE
GRÀCIES
PER
L’EUCARISTIA
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
segles… (resposta)
Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
d’acció de gràcies:
genis68@me.com i demanar-m’ho.

ACTE PENITENCIAL
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