CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Jesucrist, Rei de tot el món. C. 20/11/2016
CANT D’ENTRADA

(36 - CRIST TRIOMFA…)

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

La segona lectura d'avui és un himne que sant Pau recull en la
seva carta als colossencs. Jesucrist, des de la creu, és la plenitud
de la condició humana, el guia que ens condueix al Regne de
Déu.

Un cop més, fem nostres aquelles paraules de nostre Senyor
Jesucrist: “Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig
d’ells”.
AL·LELUIA
Amb ple coneixement que és el propi Jesús el que avui ens reuneix
aquí, i sentint-lo present enmig nostre, comencem aquesta Celebració EVANGELI
de la Paraula, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT
HOMILIA
SANT…
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
Que Jesucrist, el Senyor, sigui amb tots nosaltres… (resposta: i
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
amb l’esperit de Senyor)
vostre rector)

MONICIÓ D’ENTRADA

Avui, a Roma, el papa Francesc clausura l'Any Sant de la
Misericòrdia, que diumenge passat vam clausurar també a la
nostra diócesi i a totes les altres Esglésies diocesanes. Aquesta
clausura coincideix amb el dia en que tanquem l'any litúrgic amb
la festa de Crist Rei, Senyor i Guia nostre, que en l'evangeli que
després llegirem mostra aquesta misericòrdia de Déu demanant
el perdó per als qui el crucificaven i obrint les portes del seu
Regne al lladre penedit.
Amb goig i esperit d'acció de gràcies, comencem la nostra
celebració.

ACTE PENITENCIAL

En silenci, davant Déu, reconeguem els nostres pecats i
demanem-ne perdó. (silenci)
– Vós, Rei de pau:
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
– Vós, Rei d'amor:
CRIST, TINGUEU PIETAT.
– Vós, Rei de vida per sempre:
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… (Cantat)

COL·LECTA

Preguem (pausa).
Déu omnipotent i etern, vós heu volgut reunir totes les coses en
el vostre Fill estimat, Rei de l’univers; feu que tota la creació,
alliberada de l'esclavatge, us serveixi fidelment, i us glorifiqui per
sempre.
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

A la primera lectura, sentirem com els israelites van demanar a
David que fos el seu rei i el seu guia. És com una figura del que
els cristians volem que Jesucrist sigui pera nosaltres.

SALM RESPONSORIAL

(Cant del Salm: 249 - QUINA ALEGRIA QUAN EM VAN DIR…)

PROFESSIÓ DE FE

CREC EN UN DÉU…

Et demano que sàpiga acollir en la senzillesa de la vida de
servei i que mai no busqui privilegis i honors en la fe o en el meu
compromís cristià.
Que comprengui que la teva força i la meva sempre serà un
amor fidel i senzill, disposat a donar la pròpia vida pels altres.
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 Jesucrist ens ha ensenyat, diguem junts la nostra
pregària al Pare del cel, tot demanant que vingui el seu Regne de
veritat i de vida, el seu Regne de justícia, d'amor i de pau. Seguint,
doncs, les paraules de Jesucrist, gosem dir: (Resar o cantar el
Parenostre)

PREGÀRIA DELS FIDELS

PAU

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA

COMIAT

Presentem les nostres pregàries a Jesucrist, el nostre guia,
Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la
el qui ens va al davant cap al Regne de Déu. Preguem tot
Pau, us dono la meva Pau, no mireu els nostres pecats sinó la fe
dient: JESÚS, SENYOR, ESCOLTEU-NOS.
de l’Església i doneu-li aquella Pau i aquella Unitat que vós vau
1. Per l'Església. Que aquest Any Sant de la Misericòrdia que avui
demanar. Vós que viviu i regneu pel segles dels segles… (Amén)
clausurem doni fruit abundant en la vida de tot el Poble de Déu.
(Un cop més hem arribat a aquella part de la celebració en que
PREGUEM
ens demostrem, mútuament, que ens estimem; farem un petit gest
2. Pel papa Francesc. Que Jesús, el Senyor, li doni forces per
per desitjar-nos la pau els uns als altres.)
continuar en la seva tasca renovadora al capdavant de
Que la Pau de Jesús sigui amb tots nosaltres…
l'Església. PREGUEM
Germans i germanes, donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)
3. Pels governants i els polítics, i sobretot pels governants i els
polítics cristians. Que, com Jesús, busquin sempre el bé de
COMUNIÓ
tothom, i principalment dels més febles. PREGUEM
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
4. Pels que pateixen per manca de salut o per problemes
econòmics. Que la misericòrdia de Déu se'ls manifesti a través
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
de la nostra solidaritat i la de tots els homes i dones de bona
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
voluntat. PREGUEM
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
5. …
persona que combregui)
6. Per nosaltres. Que sapiguem reconèixer la nostra necessitat de
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
la misericòrdia de Déu, i acudim a ell amb confiança.
(Proposo el 542 - VICTÒRIA, TU REGNARÀS …)
PREGUEM
PREGARIA FINAL
Escolteu, Senyor Jesús, les nostres pregàries, i feu- nos
Preguem (pausa).
seguidors fidels del vostre Evangeli. Vós, que viviu i regneu
Senyor, que els qui hem rebut l'aliment que dóna la immortalitat,
pels segles dels segles. (Amén)
ens gloriem sempre de seguir els manaments de Crist, Rei de
OFERTORI
l'Univers, i puguem viure amb ell en el Regne del cel.
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
cant: proposo el 62 - VÓS SOU, SENYOR…)
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Ara que tenim al nostre Rei damunt l’altar, adrecem a Déu una
pregària:
Jesús, sempre ens ha costat d’acceptar que el teu Regne, que
és també el Regne del Pare del cel, no coincideixi amb els nostres
desigs de poder i d’influència en aquest món.
Ens és relativament fàcil de dir que és un «Regne de veritat i de
vida, Regne de santedat i de gràcia, Regne de justícia i d’amor i
de pau», però ens costa molt de renunciar al poder social i, fins i
tot, polític, que alguns t’han atribuït.

Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Germans i germanes, siguem sempre portadors de la misericòrdia de Déu a tothom. Anem-nos-en en pau. (resposta)
(Cant Final: 66 - AMB LA FORÇA DEL SENYOR…)

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.

