CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XXV. C. 18/09/2016
CANT D’ENTRADA

(89-POBLE DE DÉU EN MARXA…)

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.»
Conscients, doncs, que Jesús és aquí, presidint aquesta Celebració
de la Paraula, la comencem, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant…
Que la pau i la bondat de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el
Senyor, siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de
Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

Avui, en aquest dia de festa, aquest dia de més tranquil·litat i
descans, els cristians ens reunim per celebrar allò que és el
fonament de la nostra fe: que Jesús és enmig nostre, que ell
acompanya les nostres vides, que valia pena seguir-lo, perquè el
seu camí ens porta a la vida més plena.
Comencem, amb goig, units amb tots els germans i germanes
d'arreu del món.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, demanem perdó per les nostres infidelitats al camí
de Jesús. (silenci)
– Vós, que aixequeu de la pols el desvalgut:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que traieu el pobre de la cendra:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou excels, als ulls de tots els pobles:
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).
Oh Déu, vós que heu volgut que tota la Llei consistís en l'amor a
vós i al proïsme; feu que, per l'observança del vostre manament,
meresquem d'arribar a la vida eterna.
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

Déu no pot suportar aquells que s'aprofiten dels pobres. El
profeta, en aquesta lectura, amenaça els rics i els diu que Déu no
oblidarà tanta injustícia.

SALM RESPONSORIAL

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

Continuem avui la lectura de la primera carta de sant Pau a
Timoteu que vam començar diumenge passat. Escoltem les
exhortacions que avui ens fa l'apòstol.

ABANS DE L’AL·LELUIA

Hi ha gent que a la vida només busca el seu propi interès, i per
aconseguir-lo és capaç de fer el que sigui, com l'administrador de
què ens parlarà avui l'evangeli. Nosaltres, que seguim Jesús i
busquem el Regne de Déu, hem de fer també tot el que calgui
per aconseguir-lo. Escoltem ara aquesta paraula de vida. Posemnos drets.

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

Nosaltres no busquem per damunt de tot el nostre propi
interès, com l'administrador de l’evangeli, sinó que volem
estar atents al bé de tothom. Per això en la nostra pregària
ens obrim a tota la humanitat i diem: ESCOLTEU-NOS PARE
1. Per la humanitat sencera. Que Déu infongui en els cors de tots
un ferm esperit de justícia i de fraternitat. PREGUEM
2. Per l’Església, per tots els cristians. Que siguem en el món
testimoni de servei als pobres; que ens allunyem sempre de
l'ídol de la riquesa. PREGUEM
3. Pels infants i joves que en aquest curs participaran de la
catequesi. Que creixin cada dia més en el coneixement i l’amor
de Jesucrist. PREGUEM
4. Pels països que viuen sotmesos a la pobresa i la fam. Que el
seu dolor toqui el cor dels nostres països rics. PREGUEM
5. Pels que estan a la presó. Que trobin qui els ajudi a iniciar una
vida més humana i més digna. PREGUEM
6. …
7. Per nosaltres. Que aquesta Eucaristia ens faci viure més de
prop l'Evangeli de Jesús. PREGUEM
Escolteu, Pare, les pregàries que us fa el vostre poble, i
concediu-nos els dons 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 344 - ON HI HA VERITABLE AMOR…)

Senyor, els profetes ens havien dit que Déu es l’amo de
l’univers i que res no necessita ni res no vol com no sigui el cor i
l’amor dels seus fills que tant estima.
A l’evangeli ens aconselles que sapiguem «guanyar-nos amics
amb les riqueses injustes».
Dóna’ns un cor gran i generós perquè Déu sigui el nostre tresor
i el gran bé de la nostra vida.
Aleshores «Deu o les riqueses» serà com dir: «solidaritat o
egoisme» o «en favor de tots o per a mi tot sol».
Dóna’ns un cor gran i generós capaç de fer de les nostres vides
el mateix que Jesús va fer de la seva: «un pa partit per a la vida
del món»..
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Tal com Jesús ens ha ensenyat, ara, abans de participar
d'aquesta taula, gosem dir:
(Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Demostrem-nos, ara, que ens estimem.
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).
Ens heu alimentat, Senyor, amb el vostre sagrament; ajudeunos perquè els fruits de la redempció que aquí hem rebut,es
manifestin també en la nostra vida. 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).
Que el goig del Senyor sigui la nostra força. Germanes i
germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 100 - MARXEM EN PAU…)

Unim-nos ara en la lloança al nostre Déu, perquè ell està a favor
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
dels pobres.
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
(Cant del Salm: 241 - LLOA EL SENYOR, ANIMA MEVA…)
Adrecem al Senyor, una pregària d’acció de gràcies:
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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.

