
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Durant l'any XXIV. C. 11/09/2016 

CANT D’ENTRADA 
(552 - PIETAT, OH DÉU…)  

SALUTACIÓ 
Un cop més, recordem les paraules de Jesús: «Allí on hi ha dos o 

tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig d’ells.» 
Saben a Jesús, doncs, present i presidint aquesta celebració, la 

comencem, 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 
Celebrem, novament, el diumenge, el dia en què comme-

morem la mort i la resurrecció de Crist, el Senyor. l avui tota la 
celebració ens convida a tenir una mirada ben ampla d'amor, en 
aquest relat del fill pròdig –o el pare que perdona– que escolta-
rem a l'evangeli i que és una de les icones d'aquest any sant de 
la misericòrdia. 

ACTE PENITENCIAL 
Ara, en començar aquesta sagrada litúrgia, demanem perdó al 

Senyor pels nostres pecats en uns moments de silenci i recolli-
ment. (silenci) 

– Vós, que ens perdoneu sempre: 
SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

– Vós, que no deixeu mai d'oferir-nos el vostre amor:  
CRIST, TINGUEU PIETAT.   

– Vós, que teniu sempre obertes les portes de casa: 
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 
Preguem (pausa).  
Mireu-nos, Senyor i creador de totes les coses, feu que us 

servim de tot cor i que experimentem la vostra acció salvadora. 
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 aquesta primera lectura el famós episodi en el qual 

el poble d'Israel, guiat per Moisès en el desert, adora un animal de 
fosa, i com Moisès apaivaga l'enuig de Déu. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 265 - COMPADIU-VOS DE NOSALTRES… 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
L’apòstol Pau agraeix el do de la gràcia de Déu que treballa 

amb ell i exposa, en forma d'anunci de fe, que Jesucrist va venir 
al món per tal de salvar els pecadors. 

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  
Amb fe, presentem al Pare misericordiós les nostres 

peticions, amb la confiança que seran escoltades. Preguem 
tot dient: ESCOLTEU-NOS PARE      
1.Per l'Església.Que sigui sempre un signe transparent de la 

Bona Nova de la misericòrdia de Déu. PREGUEM  
2.Per totes les famílies. Que el Senyor els concedeixi pau, 

concòrdia i estimació. PREGUEM  
3.Pels nuvis que es preparen per al matrimoni. Que sentin l'amor 

de Déu en el seu amor. PREGUEM 
4.Per les famílies que passen dificultats, o que viuen la desunió o 

el trencament. Que el Senyor les conforti i les ajudi amb la seva 
gràcia. PREGUEM 

5. (A Catalunya). Per la nostra terra de Catalunya, en aquest 11 
de setembre. Que tots els qui hi vivim treballem per la concòr-
dia, per la justícia, per la llibertat i pel benestar dels qui més 
pateixen. PREGUEM 

6.Pels nostres familiars i amics difunts. Que el Senyor els aculli 
en el seu Regne. PREGUEM  

7.… 
8.Per nosaltres. Que visquem amb els ulls ben oberts per 

descobrir les crides que Déu ens fa cada dia. PREGUEM 
Escolteu, oh Pare, aquestes pregàries que amb fe i espe-

rança us hem presentat i ompliu-nos sempre del vostre amor. 
Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 75 - JO CREC EN L’AMOR…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Senyor Jesús, com l’apòstol Pau també nosaltres et donem 
gràcies perquè cada dia ens dones forces i mai deixes d’estimar-
nos, malgrat les nostres covardies i pecats. 

Et donem gràcies perquè ens comuniques la grandesa de 
l’amor del Pare, que ens busca i ens espera quan ens n’hem 
separat, o hem oblidat que som membres de la seva família i 
germans de tota la humanitat. 

Et preguem que no ens deixis caure en la temptació de la crítica 
que destrueix, que mira els altres amb menyspreu, i en l’actitud 
orgullosa de no reconèixer cada persona com a germà i germana. 

Ajuda’ns a adquirir una actitud positiva que ens porti a fer el bé, 
a servir, a creure en la força de l’amor i del perdó, en la capacitat 
de renovació de cada persona. 

Només tu, Senyor, pots transformar-nos amb la gràcia del teu 
Esperit. 

Massa sovint ens fem mal els uns als altre si creem malestar en 
la nostra societat. 

Ajuda’ns a trobar el camí de conversió que generi fraternitat i 
respecte; que ens alegrem amb el bé dels altres i els ajudem en 
les dificultats tal com tu, Senyor Jesús, ens ensenyes a fer. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus 
(Cant del Sant, Sant, Sant). 

PARENOSTRE 
Posant tota la confiança en el Pare de la misericòrdia, i tal com 

Jesús ens ha ensenyat, gosem dir:  
(Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
Com cada diumenge, ara arriba el moment de demostrar-nos, 

els uns als altres, que tenim voluntat d’estimar-nos.  
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 372 - DEL CRIST TOTS SOM GERMANS …) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, que la força del sagrament penetri tot el nostre ésser, 

talment que no ens domini el nostre propi instint, sinó la gràcia 
salvadora. 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).  
Sentint-nos cridats a ser sempre misericordiosos com el Pare, 

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.

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
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