
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
FIDELS DIFUNTS. X. 02/11/2017  

CANT D’ENTRADA 
( 60 - VELL PELEGRÍ…)  

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 Jesús, que ens dona la vida per sempre, sigui amb tots 
nosaltres… (resposta: “I amb l’esperit del Senyor”) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Benvinguts i benvingudes a celebrar avui la Commemoració de 

tots els Fidels Difunts. Avui ens reunim aquí a l'església per pregar 
pels nostres familiars i amics que han mort, i per pregar també per 
tots aquells difunts que no coneixem, però que també volem 
encomanar a Déu i demanar que els rebi per sempre en el goig 
del seu Regne. Així doncs, compartint la fe en la vida eterna que 
Déu ens dona, comencem la nostra celebració. 

ACTE PENITENCIAL 
En silenci, posem-nos davant Déu i preparem-nos per aquesta 

celebració dominical en absència de prevere.. (Silenci) 
– Vós, que sou llum en la foscor.  

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que ens estimeu amb un amor immens.  

CRIST, TINGUEU PIETAT.  
– Vós, que ens crideu a viure la vida nova de la vostra 

resurrecció. SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
Què Déu omnipotent, el Pare de l’amor i la misericòrdia, s’apiadi 

de nosaltres , ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna… 
GLÒRIA 

(Avui no es diu el Glòria) 
COL·LECTA 

Preguem (pausa).  
Oh Déu, vós heu fet seure a la vostra dreta el vostre Fill únic, 

vencedor de la mort; concediu als vostres servents que, superada 
la condició d'aquesta vida mortal, us puguin contemplar 
eternament a vós, el seu creador i redemptor. 

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 ABANS DE LES LECTURES  
Disposem-nos a escoltar ara les lectures de la Paraula de Déu. 

Són el missatge de fe i d'esperança que Déu vol donar-nos avui.  
. 

PRIMERA LECTURA 
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 407 - EL SENYOR ÉS EL MEU PASTOR,…) 
SEGONA LECTURA 
AL·LELUIA 
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 mossèn) 

PROFESSIÓ DE FE 
(fem avui la versió llarga?) 
CREC EN UN DÉU… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
Presentem ara les nostres pregàries a Déu el nostre Pare, 

per les necessitats del món i de l'Església, i d'una manera 
especial per tots els difunts. Podeu respondre dient: 
ESCOLTEU-NOS, PARE  
1.Per l'Església, per tots els cristians. Perquè portem a tot arreu 

amor i esperança. PREGUEM:  
2.Per tots els homes i dones del món sencer. Perquè creixin en 

els cors de tots sentiments de generositat, de pau, de respecte 
mutu. PREGUEM:  

3.Pels qui pateixen per la malaltia, la pobresa o la violència. 
Perquè puguin arribar a viure una vida digna i feliç. PREGUEM:  

4.Pels nostres familiars i amics difunts, i per tots els qui han mort. 
Perquè Déu els rebi en el seu Regne de llum i de vida. 
PREGUEM:  

5.Per tots aquells que ploren per la mort d'una persona estimada. 
Que Déu els doni el seu consol i la seva fortalesa. PREGUEM: 

6.… 
7.Per nosaltres. Perquè aprenguem a ser cada dia uns seguidors 

més fidels de Jesucrist. PREGUEM: 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i doneu-nos els dons 

del vostre amor. Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 
OFERTORI 

(Mentre recollim la col·lecta i el celebrant prepara l’altar podem 
fer un cant: proposo el 553 - EL CAMÍ QUE FEU JESÚS…) 

(Un cop recollida la col·lecta és pot demanar als fidels que es 
posin drets mentre es va a recollir el cos de Crist al sagrari) 

PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Senyor, avui pensem en les persones estimades que ens han 
deixat. Costa guardar-ne viu el record perquè la vida cada cop ens 
deixa menys temps lliure.  Avui dediquem una estona a sentir llur 
presència i ajut. Que la nostra pregària sigui una prova d'amor 
sincer. 

L'Eucaristia d'avui ens permet prendre consciència de la totalitat 
de l’Església: l'Església Triomfant, l'Església Purgant, l'Església 
Pelegrina. Tots plegats formen una unitat. Una unitat d'amor que 
no té res a veure amb la moda del Halloween. 

Senyor, et volem regraciar per les persones que ens han 
precedit. Pels qui lluitaren per un món millor, per les persones que 
dedicaren la vida als altres, pels pares de família, per tots els qui 
han passat fent el bé. 

Senyor, la nostra pregària pels difunts és un acte de fe. Creiem 
que viuen i que un dia ens retrobarem. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Ara, com a fills i filles de Déu, diguem la pregària que Jesús ens 
va ensenyar, el Parenostre: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
Senyor nostre Jesucrist,  que diguéreu als apòstols: “us deixo la 

pau, us dono la meva pau”, feu davallar aquesta pau vostra sobre 
l’església i sobre el món sencer i feu-nos a nosaltres servidors de 
la pau.  Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles. 

La pau del Senyor sigui sempre amb tots nosaltres…  
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau 123) 

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 351 - EN TU TROBEM LA VIDA…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Hem rebut, Senyor, el sagrament del vostre Fill únic, que fou 

immolat per nosaltres i que va ressuscitar gloriós; us preguem ara 
pels nostres germans difunts, a fi que, purificats pels sagraments 
pasquals, tinguin el goig de la resurrecció futura.  

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)  

Plens de confiança en l'amor de Déu, germanes i germans, 
anem-nos-en en pau. (resposta) 

(AVUI MARXEM EN SILENCI…)

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.

Les lectures que proposem per a aquest any són aquestes: Job 
19,1.23-27a; Romans 14,7-9.l0b-12; Joan14,1-6. Les monicions i 
altres materials d’aquest Full es poden utilitzar, però, amb qualsevol 
altra selecció de lectures. 

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.


