CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XX. C. 14/08/2016
CANT D’ENTRADA

(78-QUAN DESVETLLAREM ELS CORS…)

SALUTACIÓ

decideixin fer-lo morir d'una manera cruel. AI final, però, Jeremies
serà alliberat de la mort. La història de Jeremies és tot un anunci
del que li passarà a Jesús.

Un cop més recordem aquelles paraules de Nostre Senyor Jesucrist
SALM RESPONSORIAL
quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo
(Cant del Salm: 219 - EL SENYOR M’IL·LUMINA I EM SALVA…)
enmig d’ells.»
Conscients que és el propi Jesús qui presideix, doncs, aquesta
MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA
celebració, comencem-la, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
La segona lectura ens convida, un cop més, a seguir Jesús
Sant…
sense por, com tants i tants homes i dones ho han fet abans de
Que Jesús, el nostre Mestre i Senyor, sigui amb tots nosaltres…
nosaltres.
(resposta: i amb l’esperit de Senyor)

AL·LELUIA
Avui,en aquest ambient del mes d'agost en què tot sembla que EVANGELI
vagi més a poc a poc, les lectures de la Paraula de Déu seran per HOMILIA

MONICIÓ D’ENTRADA

a tots nosaltres una forta crida a estar atents i a esforçar-nos en
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
el seguiment de Jesús. Ell, Jesús, en el seu temps, va ser motiu
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
de divisió. I també ara el seu seguiment no és la cosa més
vostre rector)
normal del món, sinó que sovint és difícil.
PROFESSIÓ
DE FE
Nosaltres, els cristians, no busquem la divisió, com Jesús
CREC
EN
UN
DÉU…
tampoc no la buscava. Però si realment seguim l'Evangeli, si ens
posem a favor dels pobres i dels febles, si estimem de veritat com PREGÀRIA DELS FIDELS
ell ens ha ensenyat, si tenim clar que els ídols d'aquest món no
Units a Jesucrist, presentem les nostres pregàries al Pare,
valen res, segur que toparem amb moltes maneres de fer que
per tota l'Església i pel món sencer. Preguem tot dient:
són contràries a aquest camí. Però podrem continuar endavant
ESCOLTEU-NOS, PARE.
amb la força de Déu que ens acompanya.
1. Per l'Església; per tots els qui, arreu del món, creiem en

ACTE PENITENCIAL

En silenci, posem-nos davant Déu i preparem-nos per celebrar
aquest diumenge. (deixar uns moments de silenci)
– Vós, que ens crideu a ser testimonis de l’Evangeli.
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que ens estimeu i ens conduïu amb el vostre
amor. CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou la nostra força.
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
pecats i ens dugui a la vida eterna…

GLÒRIA

GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… (Recitar el Glòria)

COL·LECTA

Jesucrist i volem estimar-lo i seguir-lo cada dia més.
PREGUEM
2. Pels catequistes de la nostra parròquia. PREGUEM
3. Pels cristians que viuen en països on són discriminats o
perseguits. PREGUEM
4. Per tots els qui treballen i lluiten per la justícia i per la dignitat
dels pobres. PREGUEM
5. Pels malalts greus, per tots aquells que tenen la mort a prop.
PREGUEM
6. …
7. Per nosaltres, i pels nostres familiars i amics. PREGUEM
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i doneu-nos el vostre
Esperit Sant. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
Preguem (pausa).
cant: proposo el 112a - EL SEU CAMÍ…)
Oh Déu, que heu preparat béns invisibles per als qui us
estimen; infoneu el vostre amor als nostres cors, perquè, estimant- PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
vos en tot i per damunt de tot, aconseguim allò que vós ens
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
prometeu, que és més que tot el que puguem desitjar.
Abans de combregar adrecem al Senyor una pregària d’acció
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
de gràcies:
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
Senyor Jesús, has passat pel món essent un testimoni
segles… (resposta)
apassionat de l’amor del Pare.
MONICIÓ PER A LA PRIMERA LECTURA
Ens ho has dit amb la teva vida i amb la teva mort i resurrecció.
Enmig d'una situació de guerra amb l'imperi babiloni, el profeta
Te’n donem gràcies, i també agraïm per tantes dones i homes que
Jeremies, inspirat per Déu, predica que és inútil resistir i que més
s’han deixat abrandar pel foc de l’evangeli i viuen entusiasmats
val rendir-se i evitar així una matança. Això és motiu de divisió
seguint el teu camí de vida.
entre el poble, i provoca que els dirigents manin detenir-lo i

Mirant-nos a nosaltres mateixos, de vegades ens descobrim
desanimats. Per això et demanem que ens omplis del teu Esperit,
que ens ensenyi com hem de viure la fe i ens faci decidits a seguir
el teu camí de vida i salvació per a tothom.
No permetis que els teus deixebles ens cansem de viure fent el
bé cada dia. Que la teva paraula i la vida de comunitat revifin el
foc del teu amor que has encès en cada creient. Que no perdem
l’esperança ni la força de lluitar i pregar perquè aquest món que tu
tant estimes visqui de manera més justa i fraterna, les persones
pensem més en els altres, els més pobres tinguin dignitat, i la teva
paraula sigui la llum que guiï els nostres passos.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Fidels a l’ensenyament de Jesucrist, ara, abans de participar de
la seva taula, gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Ara fem aquell gest simbòlic de cada diumenge,on ens
demostrem l’amor que ens tenim els uns als altres.
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 362 - CAL QUE TOTS …)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Aquest sagrament, Senyor, ens ha fet participar de Crist, el
vostre Fill; feu que esdevinguem semblants a ell i que meresquem
de compartir amb ell la vida del cel. 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).
Germans i germanes, demà ens tornarem a trobar en aquesta
església per celebrar la festa més important de la Mare de Déu, la
seva assumpció al cel. Ella és llum i guia per a tot el poble cristià.
Ella ens acompanya sempre en el seguiment del seu fill Jesucrist.
Germans i germanes, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 20 - LLOEM EL SENYOR…)

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