
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Diumenge III de Quaresma. C. 28/02/2016  

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

SALUTACIÓ 
Novament ens trobem i un cop més recordem aquelles paraules de 

Jesús «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc jo enmig 
d’ells.». 

Convençuts que Jesús és aquí, 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 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 
Som ja gairebé a la meitat de la Quaresma, i novament el 

Senyor ens crida a la conversió i a no defallir. Reunits per escoltar 
la seva paraula i participant en la comunió del Cos i la Sang de 
Jesucrist, volem ser transformats en la vida nova que ell ens ha 
promès.  

ACTE PENITENCIAL 
Iniciem la Celebració d'aquest diumenge reconeixent les 

nostres faltes i demanant el perdó i la misericòrdia de Déu. 
(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, Pare de misericòrdia i font de tota bondat; vós ens heu 

ensenyat que l'oració, el dejuni i l'almoina són remei per a les 
nostres culpes; escolteu la nostra humil confessió: que els que 
ens sentim afeixugats per la nostra consciència, ens vegem 
alleujats per la vostra misericòrdia.  

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 
Escoltem avui la vocació de Moisès, en la visió extraordinària de 

la flama que no es consumeix en la bardissa. Déu es manifesta 
com "el qui és" i està sempre amb nosaltres. 

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 228- EL SENYOR ÉS COMPASSIU I,…) 

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA 
A la segona lectura, sant Pau recorda el pas del poble d'Israel 

pel desert amb Moisès i com, malgrat l'acció de Déu, 
murmuraven contra ell. L'apòstol exhorta els cristians de Corint a 
no caure en aquestes accions contràries a Déu.  

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  
Units a Crist Jesús, el mitjancer entre Déu i els homes, 

presentem les nostres pregàries. Preguem tot cantant: KYRIE, 
ELEISON.   
1.Pel papa Francesc, pel nostre bisbe _____, pels preveres i els 

diaques. Que exerceixin sempre amb fidelitat i amor el ministeri 
que Déu els ha confiat. PREGUEM  

2.Pels qui es preparen per a rebre el baptisme, la confirmació o 
l'Eucaristia. Que desitgin unir-se amb amor a Jesucrist, camí, 
veritat i vida. PREGUEM  

3.Pels malalts i els qui pateixen. Que rebin l'ajuda que necessiten 
i sentin sempre que Jesús és al seu costat. PREGUEM 

4.Pels joves. Que descobreixin en les seves vides l'amor que 
Déu els té i hi responguin amb generositat. PREGUEM 

5.… 
6.Pels qui ens hem reunit aquest diumenge per aquesta 

celebració. Que siguem persones sòlides en la pregària i en les 
bones obres. PREGUEM 
Escolteu, Senyor Jesús, les nostres pregàries i feu que 

cada dia caminem més units a 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 

Ara que tenim al nostre Senyor damunt l’altar, adrecem a Déu 
una pregària: 

Senyor, quan les coses rutllen, ens sembla que tenim fil directe 
amb Tu. Guareix la nostra sordesa quan tot ens surt a l’inrevés o 
així ens ho sembla, quan ens sentim jutjats injustament i quan la 
violència ataca sense cap raó aparent, a fi que actuem segons la 
teva Voluntat. 

Senyor, que sapiguem cercar espais per a la pregària i que et 
tinguem present durant el dia. Que quan comencem una activitat, 
pensem que ets amb nosaltres i que et serveixes de nosaltres per 
cuidar del món i de les persones. 

Senyor, tot llegint l’Escriptura vas comprendre la teva Missió. 
Que la nostra participació a la Litúrgia del Diumenge ens ajudi a 
organitzar com a cristians la setmana que comença. Que ens 
sentim cridats i elegits. 

Senyor, ajuda'ns a trobar el nostre lloc en la vida, en la família, 
en el treball i en la comunitat cristiana. Que valorem el nostre 
paper i la nostra funció sense comparar-nos ni envejar a ningú.   

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Fixant la nostra mirada en el Pare del cel, diguem junts l'oració 
que Jesucrist ens va ensenyar: (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 pels segles dels segles. (Amén) 

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 361 - HEM MENJAT EL PA DEL CEL,…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Hem rebut la penyora de la glòria futura i, vivint encara a la 

terra, ja ens alimentem amb el pa del cel; us preguem, doncs, 
Senyor, que allò que celebrem en aquest sagrament sigui veritat 
en les nostres obres.  

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.
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