CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XI. C. 12/06/2016
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

( 78 - QUAN DESVETLLAREM ELS CORS,…)

(Cant del Salm: 228- EL SENYOR ÉS COMPASSIU I…)

Obre el nostre cor al teu amor perquè sapiguem veure i viure el
missatge viu que ens fas arribar tot perdonant el pecat d’aquella
dona: Déu no rebutja mai el pecador, sinó que espera que torni al
seu amor.
I ja que «els nets de cor veuran Déu», dóna’ns una mirada com
la teva, perquè –més enllà de les aparences i amb un cor de
perdonats– sapiguem mirar el cor de les persones i sentir-hi el
batec del Déu del perdó.
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).

Un cop més, fem nostres aquelles paraules de nostre Senyor
Sant Pau ens recorda que no som nosaltres qui vivim, sinó que
Jesucrist: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig
és Crist qui viu en nosaltres, que la nostra vida és seva i no
d’ells”.
nostra.
Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens reuneix
AL·LELUIA
aquí, i sentint-lo present enmig nostre, comencem aquesta Celebració
de la Paraula, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
EVANGELI
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
El Senyor sigui amb tots nosaltres … (resposta: i amb el seu esperit) HOMILIA
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
MONICIÓ D’ENTRADA
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
PARENOSTRE
El Senyor ens ha convocat aquest diumenge, i ens dóna forces vostre rector)
Confiats en la misericòrdia de Déu que ens perdona sempre,
renovades i el desig ardent d'alimentar-nos de la Paraula viva i
gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)
PROFESSIÓ
DE
FE
eficaç de Jesús, i del seu Cos i la seva Sang, per tal de rebre la
CREC EN UN DÉU…
PAU
gràcia de Déu, que ha d’omplir tota la nostra vida. Així també
Un cop més hem arribat a aquella part de la celebració en que
nosaltres podrem comunicar-la als germans.
PREGÀRIA DELS FIDELS
ens demostrem, mútuament, que ens estimem; farem un petit gest
Presentem ara les nostres pregàries al Pare. Per nosaltres,
ACTE PENITENCIAL
per desitjar-nos la pau els uns als altres.
per tota l'Església, per tota la humanitat. Preguem tot dient:
Preparem-nos, ara, per aquesta celebració, reconeixent els
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
ESCOLTEU-NOS, PARE.
nostres pecats. (Silenci)
En l'Esperit del Crist ressuscitat, donem-nos la pau. (Cant de
1. Per l'Església, per tots els cristians. Que amb la nostra manera
Pau 123)
de viure i amb la nostra paraula, siguem testimonis de la llum
Durant tot el temps de durant l'any proposem d'usar la segona fórmula de l'acte
penitencial, que ens parla de la misericòrdia de Déu, ja que estem dins l'Any Sant
de Jesucrist. PREGUEM
COMUNIÓ
de la Misericòrdia. Caldrà que, sobretot els primers dies, ho expliquem i ensenyem
2. Pels que ho han deixat tot per seguir Jesús i donar testimoni de
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
bé als fidels aquesta segona fórmula. Podeu indicar que Ia fórmula es troba a la
l'Evangeli. Que visquin amb molt de goig la seva entrega.
pàgina 11 del Cantoral de Missa Dominical.
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
PREGUEM
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
– Senyor, tingueu pietat de nosaltres:
3. Pels joves que no creuen però se senten atrets d'alguna
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
PERQUÈ HEM PECAT CONTRA VÓS.
manera per Jesucrist. Que puguin arribar un dia a trobar
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
– Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia:
l'alegria de la fe. PREGUEM
I DONEU-NOS LA VOSTRA SALVACIÓ
persona que combregui)
4.
Pels
científics
i
els
investigadors.
Que
la
seva
tasca
serveixi
per
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
aconseguir una vida millor per a tothom. PREGUEM
pecats i ens dugui a la vida eterna…
(Proposo el 351 - EN TU TROBEM LA VIDA…)
5. …
SENYOR, TINGUEU PIETAT / CRIST, TINGUEU PIETAT /
PREGARIA
FINAL
6. Pels qui ens hem reunit avui en aquesta església per celebrar
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
Preguem (pausa).
el diumenge. Que la Paraula que hem escoltat i el Cos i la
GLÒRIA
Sang de Crist que rebrem, donin fruit en les nostres vides.
Senyor, que la comunió que hem rebut, així com és signe de la
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
PREGUEM
unió dels fidels en vós, porti tota l'Església a la unitat.
Escolteu, Pare, les nostres pregàries. Vós sou la font de
COL·LECTA
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
tota bondat. Mostreu-nos el vostre amor, a nosaltres i a tots
Preguem (pausa).
COMIAT
els nostres germans i germanes d'arreu del món. Per Crist,
Oh Déu, fortalesa dels qui esperen en vós, acolliu les nostres
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
Senyor nostre. (Amén)
súpliques; i ja que sense vós no pot res la nostra feblesa, auxilieu(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
nos sempre amb la vostra gràcia, perquè, complint els vostres
OFERTORI
En el nom del Senyor: Germanes i germans, anem-nos-en en
manaments, us siguin plaents les nostres intencions i les nostres
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
pau.
(resposta)
obres.
cant: proposo el 103 - VÓS HEU PASSAT VORA L’AIGUA…)
(Cant Final: 66 - AMB LA FORÇA DEL SENYOR,…)
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 en la primera lectura el relat en què el profeta Natan
fa que David reconegui el seu pecat. Un relat que ens mostra com
Déu és just i misericordiós..

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, adrecem a Déu
una pregària:
Jesús, Senyor, tu ens dius que l’amor i el perdó son les dues
cares d’una mateixa cosa; i que l’amor i el perdó de Déu són més
forts que el nostre pecat.

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