CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE
IMMACULADA CONCEPCIÓ. X. 08/12/2016
CANT D’ENTRADA

( 593 - NOIA DEL POBLE…)

SALUTACIÓ

MONICIÓ PER A LA SEGONA LECTURA

Tota la nostra història humana és una història plena d'amor: una
història plena de l'amor de Déu. Des del començament, malgrat els
trencaments i les infidelitats, Déu ha volgut sempre donar-nos la seva
salvació i la seva vida. En Maria veiem avui realitzada aquesta voluntat
amorosa de Déu.

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 AL·LELUIA
sempre, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT
EVANGELI
(fent la senyal de la creu sobre sí mateix)…
Que la gràcia, l'amor i la pau de Jesucrist, el Fill de Déu, el fill de
HOMILIA
Maria, siguin amb tots nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del
(fer servir fulls d’ajuda per a la preparació de l'Homilia enviats apart,
Senyor)
o, millor encara, llegiu l’homilia que us hagi preparat el vostre mossèn)

MONICIÓ D’ENTRADA

Celebrem avui amb molt de goig la festa de la Immaculada
Concepció de Maria. Enmig d'aquest temps d'Advent, tot esperant la
vinguda del Senyor, la contemplem a ella, la noia senzilla de Natzaret,
escollida per Déu, plena de la seva gràcia, alliberada del pecat, per ser
mare del Salvador. I les meravelles obrades per Déu en Maria
esdevenen un anunci del seu amor també envers nosaltres.

PROFESSIÓ DE FE
CREC EN UN DÉU…

PREGÀRIA DELS FIDELS

religioses es mantenen ferms malgrat les dificultats i la incomprensió
social; els mossens no deixen de predicar la Paraula en un món que
sembla estar-se de Déu; el jovent espera i cerca un món millor… i tots
sabem que la Gràcia de l’Altíssim ens cobrirà amb la seva ombra.
Gràcies, Senyor!
Per tot això, Senyor, unim les nostres veus a les dels Àngels i els
Sants tot cantant:
(Cant del Sant, Sant, Sant).

PARENOSTRE

Tot esperant la vinguda del seu Fill, i la vinguda definitiva del Regne
que ell mateix ens va anunciar, ens adrecem al Pare del cel tot dient:
(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…
Germans i germanes donem-nos la pau. (Cant de Pau 123)

Plens de fe i d'esperança perquè el Senyor ve enmig nostre,
preguem tot dient: VENIU, SENYOR JESÚS.
1. Per l'Església. Que, com Maria, sàpiga ser pobra i humil i posar tota
l'esperança en el seu Senyor. PREGUEM
CORONA D’ADVENT
2. Per les nostres famílies, i per totes les famílies de la nostra
(avui no s’encen cap ciri, ja han d’estar encesos els que pertoquen)
parròquia. Que aprenguem a estimar-nos més, a estar més els uns
COMUNIÓ
pels altres, a ajudar-nos a créixer en la fe i en l'esperança.
ACTE PENITENCIAL
Mirem l’Anyell de Déu, mirem el qui lleva el pecat del mon, feliços
PREGUEM
Comencem la nostra celebració posant-nos en silenci davant el
nosaltres, convidats avui a la seva taula. (resposta)
3.
Per
tots
els
qui
pateixen
problemes
econòmics
greus,
tensions
i
Senyor. Demanem-li que davalli damunt nostre la seva gràcia, el seu
(el que presideix la celebració diu en secret: QUE EL COS DE
trencaments, tristeses i desenganys. Que trobin la força i l'ajuda que
amor, el seu perdó.
CRIST EM GUARDI PER A LA VIDA ETERNA)
necessiten per anar endavant. PREGUEM
– Vós, el fill de Maria, el Fill de Déu.
(Es dona la comunió a tothom tot dient: “El cos de crist” a cada
4. …
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
persona que combregui)
5.
Per
tots
nosaltres.
Que
experimentem
sempre
la
protecció
de
Maria
– Vós, que veniu a visitar el vostre poble amb el do de
(Mentrestant es fa un cant de comunió)
i sapiguem, com ella, portar Jesús al món. PREGUEM.
la pau. CRIST, TINGUEU PIETAT.
(Proposo el 505 - DE VÓS NAIXERÀ, OH MARIA…)
Escolteu, Pare, les pregàries que us presentem en aquesta
– Vós, que heu vingut al món per salvar-nos.
festa, i concediu-nos el que us hem demanat amb fe. Per Crist,
SENYOR, TINGUEU PIETAT.
PREGARIA FINAL
Senyor nostre. (Amén)
Què Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres , ens perdoni els pecats i
Preguem (pausa).
ens dugui a la vida eterna…
Senyor, Déu nostre, que els misteris que hem rebut, reparin en
OFERTORI
(Mentre recollim la col·lecta i el celebrant prepara l’altar podem fer un nosaltres la ferida d’aquella culpa de la qual heu preservat, per un
GLÒRIA
privilegi únic, la Verge Maria en la seva Concepció immaculada. Per
cant: proposo el 591-1 - DES DEL MÓN US MIREM…)
GLÒRIA A DÉU A DALT DEL CEL… (cantar el glòria)
Crist, Senyor nostre. (resposta)
(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a
COL·LECTA
buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar)
COMIAT
Preguem (pausa).
Que ens beneeixi Déu tot poderós PARE, FILL i ESPERIT SANT
Senyor Déu nostre, per la Immaculada Concepció de la Verge Maria, PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA
(fent la senyal de la creu sobre si mateix).
vau preparar una mansió digna del vostre Fill; vós, que preveient la
NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
Germanes i germans, anem-nos-en en pau. (resposta)
mort que ell havia de sofrir, la preservàreu de tota màcula, concediu(Cant final: 595 - SALVE REGINA…)
Amb el cos de crist aquí present damunt l’altar, adrecem al Pare una
nos, per la seva intercessió, de poder arribar, purificats, fins a vós.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,que amb vós viu i regna, en pregària:
Senyor, gràcies per fiar-vos d’una dona de carn i ossos. Parlar de
la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles… (resposta)
Maria com de la Immaculada Concepció ens la pot fer llunyana i
MONICIÓ PER A LA PRIMERA LECTURA
inabastable. Maria fou una dona amb una confiança absoluta en Déu i
Des del començament, la humanitat s'ha allunyat del camí del Déu.
en Josep.
Les primeres pàgines de la Bíblia ens narren amb llenguatge popular
Gràcies, Senyor, perquè ens doneu la seguretat que podem dur a
aquest trencament. Però, des del començament també, Déu promet
bon terme la missió que ens heu confiat a cadascun de nosaltres.
que del llinatge humà en sortirà algú capaç de refer aquesta relació
Gràcies al SÍ de Maria, els esposos esperen, amb il·lusió i recança
trencada. Escoltem-ho.
alhora, el naixement d’un nou fill; els matrimonis grans continuen
estimant-se i cuidant-se més enllà de les seves forces; els religiosos i
SALM RESPONSORIAL
(Cant del Salm: 223 - SENYOR, CANTARÉ TOTA LA VIDA…)

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.

