
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Santa Maria, Mare de Déu. X. 01/01/2016 

CANT D’ENTRADA 
( 593 - NOIA DEL POBLE, MARIA…)  

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)… 

Germans i germanes, en aquest començament de l'any 2016, 
que Jesús, el Fill de Déu, el fill de Maria, sigui amb tots 
nosaltres… (resposta: i amb l’esperit del Senyor) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Ens apleguem avui per celebrar la solemnitat de Santa Maria, 

Mare de Déu. Ella ens porta el seu fill Jesús, Déu fet home per a 
la nostra salvació! I, en aquesta diada de Cap d'Any, a ella 
encomanem també el nostre anhel de pau en aquest any que 
avui comença. 

ACTE PENITENCIAL 
Posem-nos ara en silenci davant Déu, i demanem-li que vessi 

damunt nostre la seva gràcia i la seva misericòrdia. (Silenci) 
– Vós,que sou el nostre germà:  

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
– Vós, que sou el Fill de Déu:  

CRIST, TINGUEU PIETAT.  
– Vós, que sou la nostra pau:  

SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 

pecats i ens dugui a la vida eterna… 
GLÒRIA 

GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL…(cantat) 
COL·LECTA 

Preguem (pausa).  
Oh Déu, per la virginitat fecunda de Maria, heu donat un 

salvador al llinatge humà; feu que experimentem la seva 
intercessió, ja que per ella hem merescut de rebre el vostre Fill, 
l'autor de la vida. 
Ell, que amb vós viu i regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, 
pels segles dels segles… (resposta) 

PRIMERA LECTURA 
SALM RESPONSORIAL 

(Cant del Salm: 225- QUE DÉU S’APIADI DE …) 
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 rector) 

PROFESSIÓ DE FE 
CREC EN UN DÉU (versió llarga)(Cantoral MD, pàg. 12)… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
En començar aquest any 2016 presentem al Pare les 

nostres pregàries i demanem-li que vessi el seu amor sobre 
nosaltres i sobre el món sencer. Preguem tot dient: 
ESCOLTEU-NOS, PARE  
1.Preguem pel papa Francesc, pels bisbes, preveres i diaques, i 

per tots els cristians i cristianes. Perquè tots sapiguem 
transmetre goig i confiança, i mostrem a tothom el rostre 
misericordiós de Déu. PREGUEM 

2.Preguem per tots els pobles del món, i d’una manera especial 
pels qui pateixen els horrors de la fam o de la guerra.Perquè 
tothom pugui viure amb pau i amb prosperitat. PREGUEM 

3.Preguem pels qui, al llarg d’aquest any, començaran etapes 
importants en les seves vides. Pels infants que naixeran, per 
les parelles que es casaran, pels que es consagraran a la vida 
sacerdotal o religiosa. Perquè Déu els beneeixi i els acompanyi 
sempre. PREGUEM  

4.Preguem pels treballadors del camp i de la mar, pels qui es 
guanyen la vida a les fàbriques i als tallers, pels qui estan a les 
oficines i als centres d'ensenyament. Perquè el seu treball els 
permeti de dur una vida tranquil·la i digna. PREGUEM  

5.Preguem també pels qui no tenen feina o han de treballar en 
situacions precàries i sense seguretat de futur. Perquè sigui 
possible acabar amb aquestes situacions doloroses i injustes. 
PREGUEM 

6.… 
7.Preguem finalment per tots els homes i dones del món. Perquè 

arribi a tots l'amor, la pau i la vida plena que només Déu pot 
donar. PREGUEM 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, ompliu el món de la 

vostra llum i feu-nos a nosaltres portadors de la vostra pau. 
Per Crist, Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 591-1 - DES DEL MÓN…) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

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

Sota el teu mantell, Mare de Déu i Mare nostra, comencem, 
amb esperança, aquest any nou.  

Tu que vas acollir com ningú la Paraula, fins al punt que la 
Paraula va prendre cos en les teves entranyes: prega per 
nosaltres al Pare perquè obrim el nostre cor a la seva Paraula i 
perquè no tinguem altre neguit que el de complir sempre la seva 
voluntat.  

Tu que vas cantar les grandeses del Senyor  perquè havia mirat 
la petitesa de la seva serventa: prega pels germans del teu Fill, 
perquè «el Senyor ens beneeixi i et guardi, ens faci veure la claror 
de la seva mirada i s’apiadi de nosaltres, giri cap a nosaltres la 
mirada i ens doni la pau». 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

El Fill de Déu es va fer home perquè nosaltres ens diguéssim, i 
fóssim de debò, fills i filles de Déu. Per això ara, seguint el seu 
ensenyament, 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…  
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 522 - FIDELS ATANSEU-VOS…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Hem rebut, Senyor, amb joia el sagrament celestial. Feu que 

ens aprofiti per a la vida eterna, a nosaltres que proclamem la 
Verge Maria com a Mare del vostre Fill i Mare de l'Església. Per 
Crist, Senyor nostre. (resposta) 

COMIAT I ADORACIÓ FINAL 
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: 595- SALVE REGINA…)

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.

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

NOTA: Aquest apartat no surt al ritual oficial.
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