CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XVI. C. 17/07/2016
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

( 58 - TU ETS EL NOSTRE DÉU…)

Jesús va dir: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo
enmig d’ells”.
Sabent 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 la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el
Senyor, siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de
Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Enmig de l'estiu, enmig de la calor, Jesús ens convida a una
estona tranquil·la de trobada amb ell. Per escoltar la seva
paraula, per alimentar-nos a la seva taula, per compartir i enfortir
la nostra fe amb la força del seu Esperit, per contemplar i per
pregar junts.

ACTE PENITENCIAL

(Cant del Salm: 256 - SENYOR, VENIU A SALVAR-NOS…)

Sant Pau, en la lectura que ara escoltarem, se sent content, tot
i els sofriments que ha de patir, perquè pot portar a terme la tasca
evangelitzadora que Déu li ha encomanat: anunciar Jesucrist a
tothom.

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

Dóna’ns la decisió de parar-nos. Dóna’ns la força que ens cal
per afrontar el silenci, sense por, i poder baixar al fons del nostre
cor, fins a descobrir-hi la teva presència, que espera, pacientment,
trobar el nostre esguard i la nostra paraula.
Envia sobre nosaltres el teu Esperit. Què ell ens condueixi de la
mà al més profund de nosaltres mateixos, on tu ens hi esperes per
parlar-nos al cor.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Sentint-nos deixebles de Jesús, i ben units a ell, adrecem-nos al
Déu del cel, dient-li Pare, tal com ell ens va ensenyar: (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.
Que la Pau de Jesús sigui amb tots nosaltres…
Germans i germanes, que aquest gest sigui signe de l’alegria
que ens dona l’amor dels uns envers els altres, units per el Crist.
Donem-nos mútuament la pau. (Cant de Pau 123)

Després d'escoltar la Paraula de Déu, i abans de participar
de la taula de l'Eucaristia, presentem amb confiança les
nostres pregàries al Pare. Responguem tot dient: ESCOLTEUDurant tot el temps de durant l'any proposem d'usar la segona fórmula de l'acte
NOS, PARE.
penitencial, que ens parla de la misericòrdia de Déu, ja que estem dins l'Any Sant de
1. Per l'Església, per tots els cristians. Perquè siguem sempre
la Misericòrdia. Caldrà que, sobretot els primers dies, ho expliquem i ensenyem bé
deixebles fidels de Jesús, i l'estimem cada dia més. PREGUEM COMUNIÓ
als fidels aquesta segona fórmula. Podeu indicar que Ia fórmula es troba a la pàgina
11 del Cantoral de Missa Dominical.
2. Per les nostres comunitats cristianes. Perquè tots els comproMirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
misos i tasques pastorals estiguin amarats de la força i la llum
– Senyor, tingueu pietat de nosaltres:
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
que vénen de la pregària i de la contemplació. PREGUEM
PERQUÈ HEM PECAT CONTRA VÓS.
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
3. Pels cristians que viuen en països on són perseguits, o que han CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
– Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia:
I DONEU-NOS LA VOSTRA SALVACIÓ
hagut de fugir a causa de la persecució. Perquè l'amor de Déu
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
transformi els cors i faci possible una vida en pau per a tothom.
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
persona que combregui)
PREGUEM
pecats i ens dugui a la vida eterna…
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
4. Pels pobres i els malalts. Perquè trobin a prop seu persones
SENYOR, TINGUEU PIETAT / CRIST, TINGUEU PIETAT /
(Proposo el 363 - JESUCRIST ENS HA ESTIMAT…)
atentes i acollidores com Abraham i com Marta i Maria.
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
PREGUEM
PREGARIA FINAL
GLÒRIA
5. Pels estrangers que durant aquest estiu visiten el nostre país.
Preguem (pausa).
GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
Perquè siguin motiu per eixamplar el nostre esperit fraternal i
Senyor, assistiu benignament el vostre poble i feu que, alimentat
obert al món sencer. PREGUEM
COL·LECTA
amb els sagraments celestials, passi de la vellura del pecat a una
Preguem (pausa).
6. …
nova vida.
7. Per nosaltres. Perquè sapiguem aprofitar aquest temps d'estiu
Sigueu propici, Senyor, als vostres servents i doneu-nos
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
abundosament els dons de la gràcia; perquè fervents en la fe, en
per conèixer i viure més a fons la nostra fe. PREGUEM
COMIAT
l'esperança i en la caritat, perseverem fidels en la guarda dels
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i vesseu el vostre
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
vostres manaments.
amor sobre tots els homes i dones del món sencer. Per Crist,
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
Senyor nostre. (Amén)
Que l'Esperit de Jesús ressuscitat sigui la nostra força.
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
OFERTORI
Germans i germanes, anem-nos-en en pau. (resposta)
segles… (resposta)
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
(Cant Final: 54 - CANTAREM AL SENYOR CANTS DE JOIA…)
MONICIÓ PER A LA PRIMERA LECTURA
cant: proposo el 593 - NOIA DEL POBLE, MARIA…)
Escoltem en aquesta lectura un text molt suggerent del Gènesi.
En un dia molt calorós, Déu es presenta, en forma de tres homes PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
que van de camí, davant la tenda on residia Abraham, vora l'alzina
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
de Mambré. I Abraham els acull amb gran hospitalitat, oferint-los
Adrecem al Senyor una pregària d’acció de gràcies:
repòs, beguda i aliment per refer les forces. Escoltant aquesta
Senyor, tu coneixes el cor de cadascú: tu saps com ens costa
lectura ens preparem per a un altre gest d'amable hospitalitat que
d’aturar la roda atrafegada de la nostra vida, i asseure’ns una
sentirem a l'evangeli.
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
estona als teus peus, per escoltar la teva Paraula.
genis68@me.com i demanar-m’ho.

Disposem el nostre cor per celebrar el do de l'amor de Déu,
fent un moment de silenci i demanant perdó. (Silenci)

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.

