
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l'any XIX. C. 07/08/2016 

CANT D’ENTRADA 
(111-VIVA LLUM D’ALBA…)  

SALUTACIÓ 
Jesús va dir: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo 

enmig d’ells.» 
Sabent-lo, doncs, present enmig nostre, comencem aquesta 

Celebració de la Paraula, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant… 

Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do 
de l'Esperit Sant, siguin amb tots nosaltres…  (resposta: i amb l’esperit 
de Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
A l'evangeli d'avui sentirem una crida a no adormir-nos, a vetllar 

per estar a punt per quan arribi el Senyor. l és aquest mateix 
Senyor, mort i ressuscitat, el qui ens convoca per reunir-nos en el 
seu nom, per alimentar-nos de la taula de la Paraula i de la taula 
de l'Eucaristia. Visquem aquesta trobada dominical amb el desig 
de saber respondre a la seva crida, tal com ell espera de 
nosaltres. 

ACTE PENITENCIAL 
Preparem-nos per celebrar l'Eucaristia tot reconeixent les 

nostres faltes, demanant perdó a Déu i implorant la seva 
misericòrdia. (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).  
Déu totpoderós i etern, que gosem invocar amb el nom de Pare;  

feu que creixi sempre en els nostres cors l'esperit de fills que heu 
volgut donar-nos, a fi que un dia meresquem d'entrar en 
l'heretatge promès. 

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 
En aquesta lectura del llibre de la Saviesa es recorda la sortida 

d'Egipte del poble d'Israel, i com Déu va fer justícia. La lectura ens 
prepara per escoltar després l'evangeli, en què Jesús ens 
convidarà a estar sempre vetllant, preparats per quan ell vingui. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 224 - FELIÇOS ELS FIDELS DEL SENYOR…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
La lectura de la carta als Hebreus ens recorda els diversos 

exemples i models de fe que trobem a l'Escriptura i la recom-
pensa que reben per haver cregut en Déu.  

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, germans, Déu el nostre Pare, i demanem-li 

per nosaltres i per tots els homes i dones del món sencer, tot 
dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.    
1.Per la santa Església estesa per tota la terra i present en la 

nostra comunitat. PREGUEM EL SENYOR 
2.Pels moviments i grups de joves cristians que volen ser 

testimonis de Jesucrist en els seus ambients. PREGUEM EL 
SENYOR  

3.Per la pau arreu del món, i pels països sotmesos a dictadures. 
PREGUEM EL SENYOR  

4.Pels qui estan gaudint d'uns dies de vacances, i també per tots 
aquells que no poden fer-ne. PREGUEM EL SENYOR  

5.Per les persones amb discapacitats físiques o psíquiques, pels 
minusvàlids, i per tots els qui s'interessen i es preocupen per 
ells. PREGUEM EL SENYOR  

6.… 
7.Per nosaltres, i pels nostres familiars i amics. PREGUEM EL 

SENYOR 
Escolteu, Pare, les pregàries que us hem presentat, vós que 

sou la nostra ajuda. Ateneu els nostres anhels, i doneu-nos 
tot allò que ni gosem demanar. Per Crist, Senyor nostre.  
(Amén) 

OFERTORI 
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un 

cant: proposo el 89 - POBLE DE DÉU…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Adrecem al Senyor, abans de combregar, una pregària d’acció 
de gràcies: 

Déu i Pare nostre, estem convençuts que el teu amor no ens 
deixarà mai. Jesús ens anomena “petit ramat” i vol que visquem 
amb confiança i sense por, sense preocupar-nos de si som molts 
o si som una mica menys, sinó obrint-nos al teu amor de Pare, 
portant al cor el tresor de l’Evangeli i essent servidors de tothom. 

Fes-nos conscients del molt que hem rebut i desitjosos d’imitar 
la teva generositat. 

En la vida de cada dia ens fatiguem aviat i ens desanimem a 
cada pas i dificultat. Que ens mogui la força del teu amor que mai 
no s’esgota ni falla. 

Et demanem, Pare, per aquells que no tenen cap esperança, 
pels que no creuen en res ni en ningú. I per aquells que han deixat 
de creure en tu i en la força de l’Evangeli. 

També et demanem, Pare, per aquells que han vist en nosaltres 
massa contradiccions entre el que diem i el que fem cada dia. 

T’ho demanem amb la confiança total que no oblides ni exclous 
ningú del teu amor. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Amb el goig de ser fills i filles de Déu, i tal com Jesucrist ens va 
ensenyar, gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
Com a germans en Crist desitgem-nos la pau del Senyor. 
Que la Pau de Jesús sigui 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 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT …) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Per la comunió amb els vostres sagraments, Pare, salveu-nos i 

confirmeu-nos en la llum de la vostra veritat i en la força del vostre 
amor.  

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).  

Glorifiquem el Senyor amb la nostra vida. Germanes i germans, 
anem-nos-en en pau. (resposta) 

(Cant Final: 20 - LLOEM EL SENYOR…)

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.

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

Recordem que en el temps de durant l’any, i amb motiu de l’Any Jubilar de la 
Misericòrdia, es proposa fer servir la segona fórmula de l’acte penitencial, que parla 
de la misericòrdia de Déu. Recordeu que la fórmula es triba a la pàgina 11 del 
Cantoral de MD.

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
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