CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Epifania del Senyor (Reis). C. 06/01/2016
CANT D’ENTRADA

( 521-1 - AVUI LA PAU HA BAIXAT DEL CEL…)

SALUTACIÓ

Tornem a ser aquí, i un cop més abans de començar recordem
aquelles paraules de Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom
meu, allí sóc jo enmig d’ells.».
Sabent-lo, doncs, enmig nostre, comencem aquesta celebració, EN
EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT (fent la senyal
de la creu sobre sí mateix)…
Que l’amor i la pau del Déu fet home siguin amb tots nosaltres…
(resposta)

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA

La profecia que hem sentit a la primera lectura es fa realitat.
Perquè l'Evangeli de Jesús arriba a tothom, sense cap exclusió.

AL·LELUIA
EVANGELI
Avui, després de l’evangeli, es pot proclamar l’anunci de la
Pasqua i de les altres festes de l'any. Es pot fer així: acabat
l'evangeli, es repeteix el cant de l’al·leluia i, mentrestant, puja un
lector a l'ambó i, acabat l’al·leluia, proclama l'anunci.

MONICIÓ D’ENTRADA

HOMILIA

ACTE PENITENCIAL

PROFESSIÓ DE FE

Com els mags d'Orient, també nosaltres, guiats per l'estrella
lluminosa de la fe, hem vingut aquí, en aquesta festa de
l'Epifania, per celebrar el Déu fet home.
Avui, plens de goig, ens posem als peus de Jesús. En ell, en
aquell infant feble, hi reconeixem tota la grandesa de Déu. I, en
silenci, l'adorem i li demanem que ens ompli de la seva gràcia.
(Silenci)
– Vós, estrella lluminosa per a tota la Humanitat:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, font d'immensa alegria:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, camí de veritat i de vida:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els
pecats i ens dugui a la vida eterna…

(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)
CREC EN UN DÉU (versió llarga)…

PREGÀRIA DELS FIDELS

Fes que experimentem i encomanem als germans l’alegria
d’haver-te trobat, l’alegria de saber que omples el nostre cor;
l’alegria d’haver-te ofert i d’oferir-te cada dia el millor de nosaltres
mateixos a través de tots els serveis i atencions que podem fer als
altres.
Amb el salm et volem demanar, Senyor Jesús, que l’any que ha
començat sigui de pau, de justícia i de benestar per a tothom,
especialment per als pobres i els febles.
Que l’Església no s’oblidi mai d’aquells que ja no saben en qui
recolzar-se, sinó que sàpiga actuar sempre amb cor i mans de
mare, una mare moguda per la mateixa compassió que tu vas
manifestar i viure entre nosaltres.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

El Fill de Déu es va fer home perquè nos- altres ens diguéssim,
i fóssim de debò, fills i filles de Déu. Per això ara, seguint el seu
ensenyament, gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre)

Amb una mirada ben ampla, cap al món sencer, preguem
PAU
tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE
Som al punt d’expressar-nos l’amor mutu que ens tenim.
1. Per tots els cristians, per tots els qui arreu del món tenim el
Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…
goig de creure en Jesús. PREGUEM
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)
2. Pels homes i dones de bona voluntat que no han descobert
COMUNIÓ
encara l'alegria de la fe. PREGUEM
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
3. Pels països de missió, i perquè cada cop hi hagi més preveres i
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
religiosos fills d'aquelles terres. PREGUEM
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
4. Pels nens i nenes que avui viuen aquesta festa plens d'alegria;
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
i també pels nens i nenes que pateixen la pobresa o l'abandó.
PREGUEM
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
GLÒRIA
persona que combregui)
Jesús ha nascut enmig nostre per ser llum per a tots els pobles
5. …
de la terra, que avui veiem representats en els mags d'Orient.
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
6. Per cadascú de nosaltres, per les nostres famílies, i per tota la
Proclamem ara la glòria de Déu, que és pau i vida per a tothom.
(Proposo el 525 - LES DOTZE VAN TOCANT…)
gent que estimem. PREGUEM
(Cantant) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i vesseu damunt
PREGARIA FINAL
nostre el vostre Esperit Sant. Per Crist Senyor nostre. (Amén)
COL·LECTA
Preguem (pausa).
Preguem (pausa).
OFERTORI
Que la vostra llum celestial, Senyor, ens precedeixi sempre i en
Oh Déu, que amb el guiatge d'una estrella heu revelat el vostre
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
tot lloc, fins que arribem a la possessió plena i a la contemplació
pura del misteri del qual hem participat. Per Crist, Senyor nostre.
Unigènit als pobles no creients; conduïu-nos, als que ja us
cant: proposo el 526 - ELS ÀNGELS ALLÀ A LA GLÒRIA…)
coneixem per la fe, a contemplar cara a cara la vostra excelsa
(resposta)
PREGARIA
D’ACCIÓ
DE
GRÀCIES
PER
L’EUCARISTIA
glòria. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
COMIAT
I ADORACIÓ FINAL
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Ara
després
de la Benedicció final, podem acostar-nos a
segles… (resposta)
presentar la nostra adoració al nen Jesús.
Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, representat en
MONICIÓ PER LA PRIMERA LECTURA
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
aquestes formes que ens va consagrar el mossèn la setmana
Escoltem ara la Paraula de Déu, i comencem amb un poema
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
passada, adrecem a Déu una pregària d’acció gràcies:
ple d'entusiasme. El profeta anuncia, als israelites que tornen de
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
Senyor Jesús, volem acabar les celebracions del temps de
l'exili de Babilònia, un futur lluminós. Un futur que nosaltres
Nadal amb el cor ple del goig i de la llum que la teva presència
(Fem l’adoració mentre cantem: 522- FIDELS ATANSEUveiem realitzat en Jesús, llum i camí per a tota la humanitat.
ens ofereix.
VOS…)
SALM RESPONSORIAL
Al llarg de l’any i de tota la vida volem ser, com els mags,
(Cant del Salm: 263- D’UN CAP A L’ALTRE DE LA…)
persones que no es cansen de buscar-te ni de descobrir els
signes de la teva presència en el món i que saben indicar als
Si voleu rebre aquesta publicació directament només heu d’enviar un email a
altres els camins que porten la humanitat cap a tu.
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.

