CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
Diumenge V de Quaresma. C. 13/03/2016
CANT D’ENTRADA

SALM RESPONSORIAL

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

MONICIÓ D’ENTRADA

EVANGELI
HOMILIA

( 541-1 - SEMPRE QUE M'INVOQUI,…)

(Cant del Salm: 291- CANTANT DE GOIG…)

Com sempre, abans de començar, recordem aquelles paraules de
Sant Pau, amb paraules apassionades, ens diu avui ben
Jesús quan digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, allí sóc
clarament quin és l'objectiu de la seva vida: unir-se a Jesucrist,
jo enmig d’ells.».
compartir la seva passió i la seva mort per poder viure també la
Tinguen això molt present, comencem aquesta celebració, com fem
seva resurrecció. Un bon propòsit per a tot cristià en la immesempre, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT
diatesa de la Setmana Santa.
(fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
VERSET ABANS DE L’EVANGELI
Que la misericòrdia, el perdó i la pau de nostre Senyor Jesucrist
(303 - Glòria i lloança a vós, oh Crist,Senyor Nostre)
siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor)

En el nostre camí cap a la Pasqua, arribem avui ja al cinquè
diumenge de Quaresma. S'acosten els dies sants de la mort i
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats
resurrecció de Jesús, i nosaltres també hem d'intensificar la
apart, o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el
vostre rector)
nostra preparació.
Avui som convidats a contemplar Jesús que perdona aquella
PROFESSIÓ DE FE
dona adúltera. Com a ella, també a nosaltres Jesús ens mira amb
CREC EN UN DÉU… (fem la versió llarga a la Quaresma)
tendresa, i ens dóna la pau i el perdó. Ell ens convida a convertirPREGÀRIA
DELS FIDELS
nos, a renovar la nostra vida, a intensificar la nostra fe en ell.
En aquest Any Sant de la Misericòrdia, posant tota la
[I avui també celebrem el Dia del Seminari. Amb tot el cor,
confiança en aquest Jesús que acull,que escolta, que perpreguem avui pels seminaristes i ajudem-hi amb la nostra
dona, que estima fins a donar la vida, ens adrecem a ell i li
aportació]).

Jesús, Senyor, tu que ets la Paraula de Déu, i ens parles en
nom de Déu. Gràcies per la paraula de vida que avui escoltem
dels teus llavis: «Tampoc jo no et condemno».
Tu que sense pecat has estat comptat entre els pecadors; tu
que davant el Baptista et vas posar a la fila dels pecadors, tu ens
estàs dient de part de Déu, que «Déu no vol la mort del pecador,
sinó que es converteixi i visqui».
«Vés-te’n en pau, -ens has dit- i d’ara endavant no pequis
més». La teva paraula, el teu perdó, ens eixamplen el cor.
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i
els Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Units amb Jesucrist, preguem Déu el nostre Pare amb tota
confiança. Necessitem el seu perdó, necessitem la seva força
davant el mal i el pecat. Per això, 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 ara
la pau. (Cant de Pau ANYELL DE DÉU)

preguem, tot cantant: KYRIE, ELEISON.
1. Per les nostres comunitats cristianes. Perquè en sorgeixin
Comencem, doncs, la nostra celebració, reconeixent-nos
joves disposats a seguir Jesús en el sacerdoci ordenat.
pecadors i demanant a Déu el perdó i la força per convertir-nos.
2. Per tots els cristians. Perquè visquem amb intensitat aquest
(Silenci sense pressa).
temps de conversió, per tal de poder compartir amb Jesús la
Confessem junts els nostres pecats:
seva Pasqua. PREGUEM
COMUNIÓ
- Jo confesso a Déu totpoderós ...
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon,
3. Pels preveres, cridats a ser portadors de la misericòrdia de
feliços nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres ens perdoni els
Déu. Perquè donin sempre un bon testimoni de fe i d’espepecats i ens dugui a la vida eterna,…
rança. PREGUEM
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
I ara, des de la nostra feblesa, invoquem Aquell que ens estima i
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
4. Pels seminaristes. Perquè visquin plens de l'amor de Déu i d'un
que tindrà pietat de nosaltres: SENYOR, TINGUEU PIETAT /
profund esperit de servei als germans. PREGUEM
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
CRIST, TINGUEU PIETAT / SENYOR, TINGUEU PIETAT
persona que combregui)
5. …
(cantat).
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
6. Per nosaltres. Perquè la celebració del misteri pasqual del
Senyor ens ajudi a sortir renovats i enfortits en la nostra vida i
(Proposo el 344-1 - ON HI HA VERITABLE AMOR, …)
COL·LECTA
en la nostra fe. PREGUEM
Preguem (pausa).
PREGARIA
FINAL
Escolteu, Senyor, les nostres pregàries, i vesseu sobre el
Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar contínuament en
Preguem (pausa).
món
sencer
la
vostra
gràcia,
el
vostre
amor,
el
vostre
perdó.
aquella caritat, per la qual el vostre Fill va estimar tant el món, que
Déu omnipotent, feu que siguem sempre comptats entre els
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. (Amén)
es va entregar a la mort.
membres de Crist, ja que hem combregat amb el seu Cos i amb la
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i
OFERTORI
seva Sang. Per Crist, Senyor nostre. (resposta)
regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels
(Mentre recollim la col·lecta i es prepara l’altar podem fer un
COMIAT
segles… (resposta)
cant: proposo el 557 - DÉU TÉ NOM …)
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
MONICIÓ PER A LA PRIMERA LECTURA
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
Durant aquests diumenges de Quaresma, hem escoltat a la
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
primera lectura moments importants de la història d'Israel, en què
(Cant Final: 552 - PIETAT, OH DÉU, …)
s'hi va fer present de forma especial la salvació de Déu. Avui
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare
escoltem com el profeta Isaïes convida a mirar al futur, quan
una pregària:
aquesta obra salvadora de Déu trobarà la plenitud.

ACTE PENITENCIAL
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