CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XXXII. C. 06/11/2016
CANT D’ENTRADA

(111 - VIVA LLUM D’ALBA…)

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

En aquesta segona lectura, sant Pau anima i exhorta els
cristians de Tessalònica a no defallir davant les dificultats, confiant
en la gràcia de Jesucrist.

Com sempre, abans de començar, recordem aquelles paraules de
Jesús quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc AL·LELUIA
jo enmig d’ells.».
Tinguen això molt present, comencem, en el nom del Pare, del Fill i EVANGELI
de l’Esperit Sant…
HOMILIA
Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
Senyor, siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit de
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
Senyor)
vostre rector)

MONICIÓ D’ENTRADA

PROFESSIÓ DE FE

Eixampla’ns la mirada, perquè vegem el destí definitiu d’aquesta
vida que aquí ens confies.
Eixampla l’anhel del nostre cor perquè desitgem la plenitud del
teu do que vols donar a la nostra vida.
Creiem i volem creure, Senyor, però no en les nostres fantasies
sinó només en la teva Paraula.
Esperem amb ànsia, Senyor, no la satisfacció dels nostres
desigs sinó l'acompliment de les teves promeses.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE
Som ja gairebé al final de l'Any Litúrgic i també de l'Any Sant de
CREC EN UN DÉU…
Sentint-nos pobres, i confiant plenament en el Senyor, que ha
la Misericòrdia. l venim, novament, aquest diumenge, per cantar PREGÀRIA DELS FIDELS
derrocat els poderosos del soli i ha exalçat els humils, gosem dir.
la glòria de Déu i alimentar-nos de la Paraula i de l'Eucaristia, per
Confiats en l'amor misericordiós del Pare, que té els braços
(Resar o cantar el Parenostre)
tal que tinguem vida eterna. Visquem, doncs, aquesta celebració
oberts per acollir tothom, preguem per nosaltres i pel món
amb tota la unció del nostre cor, sabent que el Senyor Jesús,
PAU
sencer tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.
mort i ressuscitat, ens convida a participar de la seva taula.
Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la
1. Per la santa Església. Que mostri sempre el rostre acollidor del

ACTE PENITENCIAL

Posem-nos en presència de Déu i demanem-li perdó dels
nostres pecats, confiant en la seva infinita misericòrdia. (silenci)
– Vós, que sou la nostra llum:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou la nostra esperança:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que sou la nostra vida:
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).
Déu misericordiós, aparteu de nosaltres tota mena d'adversitat,
per tal que, sense entrebancs ni rèmores, us servim amb llibertat
d'esperit.
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

La primera lectura d'avui explica el relat de com set fills i una
mare són detinguts pels governants pagans per no voler menjar
carn de porc, que la Llei d'Israel prohibia. Davant la negativa dels
nois per fidelitat a Déu, són executats, però ells estan confiats en
la resurrecció futura, tema que també veurem en l'evangeli
d'aquest mateix diumenge.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 288 - GUARDEU-ME, DÉU MEU…)

Pare envers els pobres, els que pateixen, els que dubten, els
que s'equivoquen. PREGUEM
2. Per les famílies amb dificultats econòmiques, pels matrimonis
que estan a punt de trencar, per les mares que tenen por de
rebre un nou fill. Que trobin ajut i amor en els qui els envolten.
PREGUEM
3. Pels homes i dones que són a la presó. Que ells i les seves
famílies puguin experimentar la Misericòrdia de Déu, viure amb
dignitat i trobar el suport i l'acollida necessaris en el seu retorn
a la normalitat. PREGUEM
4. Pels qui es troben atrapats en el món de la droga, de la
delinqüència, de la marginació, de la misèria. Que trobin el
camí i la força necessària per alçar-se de la seva situació.
PREGUEM
5. …
6. Per nosaltres. Que celebrem amb fe aquesta Eucaristia, i
visquem agraïts per la misericòrdia que Déu ens ofereix.
PREGUEM
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i no rebutgeu els qui
confien en la vostra bondat. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 6 - GLÒRIA A VÓS…)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA

Pau, us dono la meva Pau, no mireu els nostres pecats sinó la fe
de l’Església i doneu-li aquella Pau i aquella Unitat que vós vau
demanar. Vós que viviu i regneu pel segles dels segles… (Amén)
(És important que tots els cristians ens estimem com a germans. Ara és el moment de demostrar-nos que és així, donant-nos
la mà i desitjant-nos la Pau de Crist.)
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, alimentats amb aquest do sagrat, us donem gràcies i us
demanem que els qui han rebut la força celestial, perseverin en la
veritat, per mitjà de l'Esperit difós en els seus cors.
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)

COMIAT
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
una pregària:
Glorifiqueu Déu en la vostra vida: Germanes i germans, anemSenyor, confessem que és molt migrat l’horitzó que posem a la
nos-en en pau. (resposta)
nostra vida: «la vida és... aquesta que vivim aquí; la felicitat és... la
(Cant Final: 100 - MARXEM EN PAU…)
que aquí podem trobar».
I ens imaginem la vida futura, com una prolongació –millorada!–
de la present...
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
genis68@me.com i demanar-m’ho.
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