CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Durant l'any XXXIII. C. 13/11/2016
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

(78 - QUAN DESVETLLAREM ELS CORS…)

Recordem aquelles paraules de nostre Senyor Jesucrist: «Allí on hi
ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig d’ells.».
Conscients que és el propi Jesús el que avui ens reuneix aquí, i
tinguen en compte 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 gracia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do
de l'Esperit Sant siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit
de Senyor)

MONICIÓ D’ENTRADA

(Cant del Salm: 219 - EL SENYOR M’IL·LUMINA I…)

La segona lectura també ens parla de la fi del món, però d'una
manera ben diferent que el profeta Malaquies. A la comunitat de
Tessalònica hi havia gent que, com que deien que la fi del món
arribaria aviat, s'estaven sense treballar i fent nosa a tot arreu.
Escoltem el que els diu sant Pau.

AL·LELUIA
EVANGELI
HOMILIA

(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats

Avui, a punt d'acabar ja l'any litúrgic, se'ns proclamaran a
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
l'evangeli unes paraules que semblen destinades a alarmar-nos,
vostre rector)
unes paraules que parlen de dolors i de catàstrofes, tot
PROFESSIÓ
DE FE
anunciant-nos el final de la nostra historia. Però no ens hem pas
CREC
EN
UN
DÉU…
d'espantar. El que Jesús ens anuncia és un missatge de salvació:
passi el que passi, vagi com vagi tot, ell ofereix la vida nova del
PREGÀRIA DELS FIDELS
seu Regne a tots aquells que hagin volgut seguir el seu camí.
Preguem Déu el nostre Pare, perquè ell és la font de tota
bondat. Preguem tot dient: ESCOLTEU- NOS, PARE.
Precisament, aquest diumenge el missatge de la salvació de
Déu queda reforçat amb un fet especial: avui clausurem, en el
1. En aquest dia de la clausura diocesana de l'Any Sant de la
nostre bisbat i en tots els bisbats del món, l'Any Sant de la
Misericòrdia, preguem per la nostra diócesi de _________ ,
Misericòrdia, que diumenge vinent el papa clausurará també a
perquè siguem sempre bons testimonis de la Bona Nova que
hem rebut. PREGUEM
Roma. Visquem, doncs, amb fe i esperança, aquesta nova
invitació a confiar en la misericòrdia de Déu que mai no ens
2. Avui, en què també som convidats a tenir presents les
abandona.
necessitats econòmiques de l'Església, preguem perquè el

ACTE PENITENCIAL

En silenci, preparem-nos per aquesta celebració. (silenci)
– Vós, que ens oferiu el vostre amor:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que ens oferiu la vostra felicitat:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, que ens oferiu la vostra 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).
Senyor, Déu nostre, feu que puguem servir-vos sempre amb el
goig a l'ànima, perquè la felicitat només és plena i perdurable
quan us servim a vós, autor de tots els béns.
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

El profeta Malaquies ens parla, en aquesta breu lectura, de la fi
del món. Per als qui volem seguir el camí de l'amor de Déu, les
seves paraules són un anunci de salvació.

nostre bisbat disposi deis recursos necessaris per dur a terme
la seva activitat i mantenir les seves obres apostòliques,
PREGUEM
3. Preguem pels responsables de l'economia de la nostra
parròquia i de tota l'Església, perquè duguin a terme el seu
servei amb dedicació i encert. PREGUEM
4. Preguem pels qui pateixen a causa de la soledat, la malaltia, la
fam i la pobresa, perquè no els manqui la forca de Déu i l'ajut
deis germans. PREGUEM
5. …
6. Preguem per tots nosaltres, perquè creixem sempre en la fe,
l'esperança i la caritat. PREGUEM
Escolteu-nos, Pare, i doneu-nos el vostre amor i la vostra
misericòrdia. Per Crist, Senyor nostre. (Amén)

OFERTORI

(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
cant: proposo el 565 - PROCLAMEM AMB GRAN JOIA…)

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
una pregària:
Senyor, Jesús, tu, que ens coneixes molt bé, saps la dificultat
que tenim a recordar aquelles coses que ens comprometen.

Recordem que Déu ens estima i ens fa feliços només de
pensar-ho. Però oblidem que també és exigent i que espera fruits
de la nostra vida: els fruits de l’amor i del servei.
Fes que no ens perdi la curiositat de saber com serà el món
futur: ajuda’ns a construir el nostre present que és llavor del futur
que esperem.
Fes que ens preocupem sobretot de donar testimoni del teu
nom, perquè així «puguem servir-te sempre amb el goig a
l’ànima».
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 combregar,
gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)

PAU

Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la
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 75 - JO CREC EN L’AMOR …)

PREGARIA FINAL

Preguem (pausa).
Senyor, hem rebut el sagrament el vostre Cos, i us preguem
que, d’igual manera com Jesús ens va manar que celebréssim el
seu memorial, ens faci créixer en l’amor que ens tenia.
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).
Plens de confiança en el Senyor, germanes i germans, anemnos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 74 - UNINT LES MANS, GERMANS…)

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