
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge II de Quaresma. C. 21/02/2016  

CANT D’ENTRADA 
( 541-1 - SEMPRE QUE M'INVOQUI,…)  

SALUTACIÓ 
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 
jo enmig d’ells.». 

Tinguen això molt present, comencem aquesta celebració, com fem 
sempre, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT 
(fent la senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que la gràcia i l'amor de Jesucrist, que ens crida a la conversió, 
siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
En aquest temps de Quaresma que estem vivint i celebrant, 

som cridats novament a dirigir la nostra mirada i la nostra vida 
cap a Déu, que vol que ens convertim i visquem tot mantenint-
nos fidels a la seva paraula, que és vida per a nosaltres.  

I en aquest segon diumenge de Quaresma, seguirem Crist en 
el Tabor, transfigurat, i li demanarem que també nosaltres siguem 
omplerts d'aquesta seva llum resplendent.  

ACTE PENITENCIAL 
Per això, iniciem aquesta Celebració, tot seguint Jesús en el 

seu camí cap a la creu, i li demanem perdó de les nostres 
infidelitats. (Silenci sense pressa).  

Confessem junts els nostres pecats:  
 - Jo confesso a Déu totpoderós ...  

Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna,… 
I ara, des de la nostra feblesa, invoquem Aquell que ens estima i 
que tindrà pietat de nosaltres: SENYOR, TINGUEU PIETAT / 
CRIST, TINGUEU PIETAT / SENYOR, TINGUEU PIETAT 
(cantat).  

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Oh Déu, vós que ens maneu d'escoltar el vostre Fill estimat i 

ens alimenteu amb la vostra paraula; feu que, purificada la nostra 
visió interior, fruïm de la contemplació de la vostra glòria. 

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 
Contemplem ara, en la primera lectura, com Déu fa una aliança 

amb Abram, el creient, el nostre pare en la fe, prometent-li que la 
seva descendència serà immensa. Nosaltres també som fills 
d'aquesta promesa. Escoltem-ho. 

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

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
Sant Pau, en la segona lectura, exhorta als cristians de Filips a 

no posar el terme de la vida en les coses materials i fugisseres, 
sinó en Déu, ja que som ciutadans del cel i el Crist ens 
configurarà al seu cos gloriós, gràcies a la seva mort en la creu i 
la seva resurrecció.  

VERSET ABANS DE L’EVANGELI 
(303 - Glòria i lloança a vós, oh Crist,Senyor Nostre) 

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… (fem la versió llarga a la Quaresma) 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
En Jesucrist tenim la salvació, la vida i la resurrecció. Ara 

doncs, amb actitud de fe i confiança, presentem-li les nostres 
pregàries. Responguem tot cantant: KYRIE, ELEISON.   
1.Perquè tota l'Església, estesa arreu del món, visqui aquesta 

Quaresma amb esperit de fe i de conversió. PREGUEM 
2.Perquè els qui es preparen per al baptisme, la confirmació o 

l'Eucaristia visquin il·Iusionats i amb fe aquest camí que estan 
realitzant. PREGUEM 

3.Perquè els malalts i els qui pateixen sentin que el Crist sofrent 
a la creu és amb ells i rebin, alhora, l'ajuda necessària. 
PREGUEM  

4.Perquè els governants i els responsables de la societat 
exerceixin el seu treball mirant sempre pel bé de les persones. 
PREGUEM 

5.… 
6.Perquè els qui ens hem aplegat en aquesta Eucaristia ens 

convertim cada dia més a Jesucrist. PREGUEM 
Senyor Jesús, escolteu les nostres pregàries, i ompliu-nos 

sempre de la vostra llum. Vós, que viviu i regneu pels segles 
dels segles. (Amén) 

OFERTORI 
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un 

cant: proposo el 557 - DÉU TÉ NOM …) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare 
una pregària: 

Jesús, Senyor, mentre seguies els camins de Galilea havies 
anunciat als teus deixebles, el final que t’esperava. Però ells no 
havien entès res.  

A ells –i també a nosaltres– ens fas deixar el tràfec del camí i 
ens invites pujar al Tabor per veure-hi amb els propis ulls la 
plenitud d’una vida que ha seguit amb fidelitat els camins de Déu. 

Gràcies per fer-nos pujar a la muntanya, gràcies per deixar-te 
trobar en la pregària gràcies per omplir-nos de la teva llum.  

Anima’ns, però, a baixar a la plana per seguir els teus mateixos 
camins, així serem testimonis creïbles de la teva vida entregada, 
del teu amor i de la teva resurrecció. 

Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i 
els Sants tot cantant:  

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Units a Jesucrist, el Fill estimat del Pare, gosem dir: (Resar o 
cantar el Parenostre) 

PAU 
Senyor Jesús, sempre present enmig dels homes i atent als qui 

us invoquen. Feu-nos sentir la vostra paraula de vida, escalfeu el 
nostre esperit per tal que, més enllà de les aparences, anem 
construint àmbits de pau, d'integritat, de germanor i de vida 
comunitària, a la manera dels primers cristians. Vós, que viviu i 
regneu pels segles dels segles. 

Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…  
En Crist, que amb la seva creu ens agermana, donem-nos la 

pau. (Cant de Pau ANYELL DE DÉU) 
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 355 - SI CREIEM QUE ÉS VIVENT,…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Hem rebut, Senyor, el misteri del cos gloriós del vostre Fill i us 

donem gràcies, perquè, mentre som encara en aquest món, ja ens 
concediu de participar de les coses celestials.  

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).  

Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta) 
(Cant Final: 553 - EL CAMÍ QUE FÉU JESÚS…)

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.

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.

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

mailto:genis68@me.com
mailto:genis68@me.com

