EUCARISTIA

Començament
Monició ambiental


CANT D’ENTRADA
En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant ... ...
“JO CONFESSO ...” o bé “SENYOR, TINGUEU PIETAT ...”
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres ... vida eterna. AMÉN.



GLÒRIA A DÉU (excepte Advent i Quaresma)
Preguem ... [Oració] ...Déu, pels segles dels segles. AMÉN.

Litúrgia de la Paraula
Monició 1a lectura – 1a lectura


SALM
Monició 2a lectura – 2a lectura
Monició Evangeli



AL·LELUIA
Evangeli
Ressons – Homilia
CREC EN UN DÉU...

Pregàries i Pau
Pregàries universals


Resposta cantada “US HO DEMANEM, SENYOR”
Pregàries personals
Acolliu, Pare Sant, ... per Crist, Senyor nostre. AMÉN.
La Pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres ... Germans, doneu-vos la Pau.



CANT DE PAU

Litúrgia de l’Eucaristia
Us beneïm, Senyor, Déu de l’univers ... – QUE DÉU SIGUI BENEÏT PER SEMPRE.
Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici ... – QUE EL SENYOR REBI ...
[Oració] ... per Crist Senyor nostre. AMÉN.

Pregària Eucarística
El Senyor sigui amb vosaltres ...
És realment just i necessari ...
Ell és la vostra Paraula, per la qual vau crear totes els coses ...
Ell, per complir la vostra voluntat i guanyar per a vós un poble sant ...
Morint destruí nostra mort,
ressuscitant restaurà nostra vida. (Bis A)



Per això, amb els àngels i amb els sants proclamem la vostra glòria, tot dient:
SANT, SANT, SANT...



Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat ...
Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa ...
Igualment, havent sopat, prengué el calze ...
Proclameu el misteri de la fe.
ANUNCIEM LA VOSTRA MORT, SENYOR...
Per això fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill ...
Us supliquem humilment que l’Esperit Sant uneixi en un sol cos ...
Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món ...
Recordeu-vos també dels nostres germans ...
Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres ...



Per ell, amb ell i en ell, Vós, Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l’Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
AMÉN, AMÉN, AMÉN.

Ritu de la comunió
Fidels a un manament del Salvador, i seguint el seu diví mestratge, gosem dir:
PARE NOSTRE ...
Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals; feu que hi hagi pau als nostres dies ...
PERQUÈ SÓN VOSTRES, PER SEMPRE ...

Ritu de la pau
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols ...
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. AMÉN.

Fracció del pa. Comunió



CANT (“Anyell de Déu” i/o un altre cant).
CANT (comunió)
Preguem ... [oració] ... AMÉN.

Comiat
El Senyor sigui amb vosaltres. – I AMB EL VOSTRE ESPERIT.
Que us beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. – AMÉN.
Germans, aneu-vos-en en pau. – DONEM GRÀCIES A DÉU.


CANT FINAL

