
CELEBRACIÓ DE LA PARAULA EN ABSÈNCIA DE PREVERE 
Tots Sants. Santoral. 01/11/2015  

CANT D’ENTRADA 
(89 - POBLE DE DÉU…)  

SALUTACIÓ 
Jesús ens digué: «Allí on hi ha dos o tres reunits en nom meu, 

allí sóc jo enmig d’ells.» 
Conscients que és el Crist el qui presideix, aquesta celebració, 

la comencem, EN EL NOM DEL PARE, DEL FILL I DE L’ESPERIT 
SANT (fent la senyal de la creu sobre sí mateix)… 

Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do 
de l’Esperit Sant siguin amb tots nosaltres… (resposta) 

MONICIÓ D’ENTRADA 
Celebrem en aquest primer dia de novembre la solemnitat de 

tots els sants. Avui fem especial memòria de totes aquelles per-
sones cristianes que han viscut la seva vida seguint el camí de 
l'Evangeli i escampant la bona olor de Crist als germans d'una ma-
nera humil i senzilla. Celebrem aquesta festa eclesial en la qual 
se'ns recorda la crida principal que tenim tots els batejats, que és 
la santedat, és a dir, conformar la nostra vida a la vida de Jesu-
crist, camí, veritat i vida. 

ACTE PENITENCIAL 
Posem-nos ara a la presència de Déu, tot reconeixent les 

nostres faltes, demanant-ne perdó i invocant la misericòrdia del 
nostre Pare del cel. (Silenci). 

I Ara, tots junts, demanem a santa Maria i a tots els sants que 
intercedeixin per nosaltres: Jo confesso a Déu Totpoderós… 

SENYOR, TINGUEU PIETAT / CRIST, TINGUEU PIETAT / 
SENYOR TINGUEU PIETAT. 

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els 
pecats i ens dugui a la vida eterna… (Amén).  

GLÒRIA 
(Avui millor cantat) GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL… 

COL·LECTA 
Preguem (pausa).  
Déu omnipotent i etern, que ens doneu el goig de celebrar, en 

una sola festivitat, els mèrits de tots els vostres sants; concediu-
nos ben abundosa la vostra misericòrdia, gràcies a tants 
intercessors.   

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 LA PRIMERA LECTURA 
En aquesta lectura de l'Apocalipsi contemplarem la visió d'una 

gran multitud de persones, que són els qui han donat testimoni de 
Jesucrist amb el preu de la seva pròpia vida i que ara adoren Déu 
a la seva presència.  

SALM RESPONSORIAL 
(Cant del Salm: 226 - CONTINUARÉ CAMINANT ENTRE…) 

MONICIÓ PER LA SEGONA LECTURA 
Sant Joan ens recorda en aquesta lectura que som fills de Déu i 

que tenim l'esperança futura que el podrem contemplar cara a cara 
quan se'ns manifesti. 

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 
(Avui millor cantat) CREC EN UN DÉU… 

PREGÀRIA DELS FIDELS  
En aquesta solemnitat de Tots Sants, presentem ben con-

fiadament al Pare les nostres pregàries per les necessitats de 
l'Església i del món sencer. Preguem tot dient: ESCOLTEU-
NOS, PARE.   
1.Pel papa ______, pel nostre bisbe ______, pels preveres, 

diaques i per tota l'Església, estesa d'orient a occident. Perquè 
cada dia més sapiguem escampar al voltant nostre la llavor de 
l'Evangeli i estendre la bona olor de Crist. PREGUEM.  

2.Pels malalts, pels qui viuen en situacions precàries, pels qui 
pateixen. Perquè sentin ben a prop el consol de Déu i alhora la 
nostra ajuda. PREGUEM.  

3.Pels responsables polítics i socials. Perquè exerceixin sempre 
la tasca que se'ls hi ha confiat amb honradesa i responsabilitat. 
PREGUEM.  

4.Per tots els difunts, especialment els de les nostres famílies. 
Perquè el Déu de la vida els concedeixi de fruir per sempre de 
la claror de la seva mirada amorosa. PREGUEM 

5.… 
6.Per tots nosaltres. Perquè amb l'ajut de la gràcia de Déu 

avancem cada dia més en el camí capa la santedat, donant 
testimoni de l'amor de Déu amb la nostra paraula i amb la 
nostra vida. PREGUEM 
Escolteu, Pare, les nostres pregàries, que us presentem en 

celebrar la festa de tots els sants. Feu davallar la vostra 
gràcia sobre nosaltres, perquè puguem caminar sempre cap a 
la santedat, que és la plenitud del vostre amor. Per Crist, 
Senyor nostre. (Amén) 

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

cant: proposo el 37 - BENAURATS) 
(Després del cant, convidem tothom a posar-se drets i anem a 

buscar el copó al sagrari i el posem damunt l’altar) 
PREGARIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’EUCARISTIA 

Adrecem ara al Senyor, abans de combregar amb les formes 
que ens va consagrar diumenge passat el mossèn, una pregària 
d’acció de gràcies: 

Avui us recordem i celebrem a tots plegats, sants de Déu, de 
tota mena i condició, germans nostres, que tenim el goig de saber 

que ja sou al cel, intercedint per nosaltres. Les llavors d’ Evangeli 
han fructificat –durant segles– a mils de milers, a milions: multitud 
de persones heu aconseguit feliçment la meta, i ara ens serviu 
d’exemple per al camí. 

La gran majoria tampoc famosos, com nosaltres. Homes i dones 
anònims, de totes les edats; també, sens dubte, molts que devem 
haver tractat, que heu format part de la nostra vida, de la família, 
del barri, del poble, de la feina, de qui sap on. 

Mossens, professors, monges i verges, màrtirs, convertits, 
obrers, oficinistes, malalts, deficients, veïns i veïnes, ciutadans, 
missioners, bona gent. 

Aixequem els ulls a la –ja vostra– benaurada Pàtria i demanem 
a Déu de poder-lo lloar eternament, en companyia dels sants 
àngels i de tots vosaltres. 

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

(Cant del Sant, Sant, Sant). 
PARENOSTRE 

Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills i filles de 
Déu i podem dir a Déu: Pare. Així, doncs, agraïts i amb confiança, 
gosem dir: (Resar o cantar el Parenostre) 

PAU 
És l’hora d’escenificar que som una comunitat. Es l’hora de 

demostrar-nos que ens sentim tots units. Es el moment de posar-
nos en comú–unió abans de fer-ho tots plegats amb el Senyor. 

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

COMUNIÓ 
(Mentre elevem una partícula consagrada:) 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 355 - SI CREIEM QUE ÉS VIVENT…) 

PREGARIA FINAL 
Preguem (pausa).  
Senyor, us adorem com a únic sant, admirable en els vostres 

sants, i implorem la vostra gràcia, perquè els qui caminem cap a la 
santedat, que és la plenitud del vostre amor, puguem passar 
d'aquesta taula de pelegrins al convit de la pàtria celestial. 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: 69 -GLÒRIA, GLÒRIA, AL·LELUIA!…)

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 (quan el celebrant sigui un laic): Seria convenient, que els 
dies que no tenim prevere ni diaca, la resposta a la crida “El Senyor 
sigui amb nosaltres” o similar, fos “Amb l’esperit del Senyor” en lloc 
de la resposta habitual “Amb el vostre esperit”, ja que jo no he estat 
ordenat.

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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