
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l'any XIV. C. 03/07/2016 

CANT D’ENTRADA 
( 78 - QUAN DESVETLLAREM ELS CORS…)  

SALUTACIÓ 
Jesús ens va dir: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí 

sóc jo enmig d’ells. 
Sabent, doncs, que és el propi Jesús el que avui ens reuneix i que 

és present enmig nostre, comencem aquesta Celebració de la Paraula, 
en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant… 

Que el Senyor Jesús sigui amb tots nosaltres…  (resposta: i amb 
l’esperit de Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Jesús va enviar els seus deixebles amb aquest encàrrec: 

"Aneu i digueu a la gent: El Regne de Déu és a prop vostre”: Ho 
sentirem avui a l'evangeli.  

I sentirem que també ens ho diu a nosaltres. El Regne de Déu, 
la vida de Déu, l'amor que Déu vol per a tothom, és aquí, ben a 
prop nostre.  

Si volem, si estem disposats a omplir-nos d'aquest amor, si 
tenim ganes de portar-lo a tot arreu, serem més feliços nosaltres, 
i serà més feliç la gent que ens envolta. I ajudarem a fer que 
aquest món nostre, tan ple de dolor i tan marcat pel pecat, sigui 
més humà i més digne per a tothom.  

ACTE PENITENCIAL 
Ara, en començar aquesta celebració, posem-nos davant Déu i 

demanem-li que ens doni el seu perdó i la seva gràcia. (Silenci) 

– Senyor, tingueu pietat de nosaltres:  
PERQUÈ HEM PECAT CONTRA VÓS.  

– Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia:  
I DONEU-NOS LA VOSTRA SALVACIÓ 

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna… 

SENYOR, TINGUEU PIETAT / CRIST, TINGUEU PIETAT / 
SENYOR, TINGUEU PIETAT.  

GLÒRIA 
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, per l'abaixament del vostre Fill heu aixecat el món, 

caigut en el mal. Concediu als vostres fidels l'alegria santa i, ja 
que ens heu alliberat de l'esclavatge del pecat, doneu-nos la 
felicitat que mai no s'acaba. 

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 
Després de l'exili de Babilònia, el poble d'Israel emprèn la tasca 

de reconstruir el seu país abandonat i devastat. No és una tasca 
gens fàcil. Però els profetes, en nom de Déu, els anuncien un futur 
ple de goig i esperança. És el que Jesús ens anuncia també a 
nosaltres a l'evangeli: un futur ple d'esperança, fonamentat en 
l'amor de Déu.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 239- ACLAMA DÉU,…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
A la segona lectura, escoltem com sant Pau ens ofereix el 

testimoni d'allò que dóna sentit a la seva vida, de l'única cosa que 
per a ell és important.  

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 al Pare les nostres pregàries tot dient: 

ESCOLTEU-NOS, PARE.    
1.Pels cristians del nostre país. Que donem un bon testimoni de 

la fe i l'esperança que ens mouen. PREGUEM 
2.Pels missioners i missioneres. Que realitzin la seva tasca 

d'anunci de l'Evangeli plens de la fortalesa i la gràcia de Déu. 
PREGUEM  

3.Pels refugiats i per tots els immigrants. Que siguin acollits com 
tota persona mereix. PREGUEM 

4.Pels conductors de tota mena de vehicles. Que actuïn sempre 
amb molta responsabilitat. PREGUEM  

5.… 
6.Per nosaltres i per la nostra parròquia. Que ens estimem més, i 

sapiguem ajudar-nos els uns als altres. PREGUEM  
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i ompliu-nos de la 

vostra bondat. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 
OFERTORI 

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un 
cant: proposo el 22 - ELS VOSTRES MISSATGERS…) 

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Disposem-nos, ara, a començar la part de la celebració en que 
compartirem el pa que ens va consagrar diumenge passat el 
mossèn. 

I començarem, adreçant  al Senyor una pregària: 

Senyor, ens dius que demanem a l’amo dels sembrats que enviï 
obrers a segar-los. 

Obre’ns els ulls d’una vegada, perquè siguem ben coherents 
amb la nostra condició de batejats: Ens crides a ser els teus 
missatgers i –ben sovint– nosaltres preguem perquè siguin uns 
altres els qui ho facin… i d’aquesta manera ens desentenem de la 
nostra vocació missionera. 

Avui et demanem per nosaltres, pels qui preguem per les 
vocacions al ministeri dins l’Església: fes que no oblidem la teva 
invitació perquè anunciem també nosaltres el teu nom i el teu 
missatge. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Preguem junts Déu el nostre Pare, i demanem-li que vingui el 
seu Regne. Tal com Jesucrist ens va ensenyar, gosem dir: (Resar 
o cantar el Parenostre) 

PAU 
  Només ens resta fer una cosa abans de rebre la Comunió, i és 

demostrar-nos els uns als altres que ens trobem en comú–unió, i 
desitjar-nos que en els nostres cors arreli aquella Pau que ens 
desitja el Senyor. (Amén) 

Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…  
Germans i germanes, de tot cor, 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 366 - NO PODEM PAS CAMINAR…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Alimentats amb aquests dons tan excel·lents, us preguem, 

Senyor, que sapiguem aprofitar dignament la seva acció salvadora 
i no deixem mai de donar-vos-en gràcies.  

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).  

Amb el desig de portar el missatge de Jesús a tot arreu, 
germans i germanes, anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 100 - MARXEM EN PAU,…)

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.

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 la Misericòrdia. Caldrà que, sobretot els primers dies, ho expliquem i ensenyem 
bé als fidels aquesta segona fórmula. Podeu indicar que Ia fórmula es troba a la 
pàgina 11 del Cantoral de Missa Dominical.
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