EUCARISTIA
Començament
 Monició ambiental
 CANT D’ENTRADA
En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.
AMÉN.
Salutació
El Senyor sigui amb vosaltres.
I AMB EL VOSTRE ESPERIT.
Acte penitencial
Germans: Preparem-nos a celebrar els sants misteris, reconeixent els nostres pecats.
JO CONFESSO A DÉU TOTPODERÓS
I A VOSALTRES, GERMANS,
QUE HE PECAT,
PER CULPA MEVA,
DE PENSAMENT, PARAULA, OBRA I OMISSIÓ.
PER AIXÒ, DEMANO A LA VERGE MARIA,
MARE DE DÉU,
ALS ÀNGELS I ALS SANTS,
I A VOSALTRES, GERMANS,
QUE PREGUEU PER MI A DÉU, NOSTRE SENYOR.
o bé “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 A DÉU (cada diumenge, fora de l’Advent i la Quaresma, i totes les solemnitats i
les festes)
Preguem ... [Oració] ...Déu, pels segles dels segles.
AMÉN.
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Litúrgia de la Paraula
 Monició 1a lectura
 1a lectura
Paraula de Déu.
US LLOEM, SENYOR.
 SALM
 Monició 2a lectura
 2a lectura
Paraula de Déu.
US LLOEM, SENYOR.
 Monició Evangeli
 AL·LELUIA
El Senyor sigui amb vosaltres
I AMB EL VOSTRE ESPERIT.
Lectura de l’evangeli segons sant ...
GLÒRIA A VÓS, SENYOR.
 Evangeli
Paraula del Senyor.
LLOANÇA A VÓS, OH CRIST.
 Ressons (els germans expressen, lliurement, allò que la Paraula proclamada els ha dit en la
seva vida)
 Homilia
“CREC EN UN DÉU...”

Pregàries i Pau
 Pregàries universals (pel Sant Pare, pels governants, pels pobres i per l’assemblea reunida)
 Resposta cantada “US HO DEMANEM, SENYOR”
 Pregàries personals, amb petició “Us ho demano, Senyor”
 Resposta no cantada “US HO DEMANEM, SENYOR”
Oració per les pregàries
Acolliu, Pare Sant, ... per Crist, Senyor nostre.
AMÉN.
La Pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
I AMB EL VOSTRE ESPERIT.
Germans, doneu-vos la Pau.
 Pau
 CANT DE PAU
Mentre es fa el cant, el responsable prepara la taula. El sacerdot s’asseu.
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Litúrgia de l’Eucaristia
Us beneïm, Senyor, Déu de l’univers,
per aquest pa
que hem rebut de la vostra bondat
i que és fruit de la terra
i del treball dels homes:
us el presentem
perquè es converteixi per a nosaltres
en pa de vida.
QUE DÉU SIGUI BENEÏT PER SEMPRE.
Us beneïm, Senyor, Déu de l’univers,
per aquest vi
que hem rebut de la vostra bondat
i que és fruit de la vinya
i del treball dels homes:
us el presentem
perquè es converteixi per a nosaltres
en beguda espiritual.
QUE DÉU SIGUI BENEÏT PER SEMPRE.
Pregueu, germans,
perquè aquest sacrifici, meu i vostre,
sigui agradable a Déu Pare omnipotent.
QUE EL SENYOR REBI DE MANS VOSTRES
AQUEST SACRIFICI,
A LLOANÇA I GLÒRIA DEL SEU NOM,
I TAMBÉ PER AL NOSTRE BÉ
I DE TOTA LA SEVA SANTA ESGLÉSIA.
[Oració] ... per Crist Senyor nostre.
AMÉN.
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Pregària Eucarística
El Senyor sigui amb vosaltres.
I AMB EL VOSTRE ESPERIT.
Amunt els cors.
ELS ELEVEM AL SENYOR.
Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
CAL FER-HO I ÉS DE JUSTÍCIA. | (Bis)

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
que, sempre i en tot lloc,
Pare sant,
us donem gràcies
per Jesucrist, el vostre Fill estimat.
Ell és la vostra Paraula,
per la qual vau crear totes els coses.
Vós ens l’heu enviat
com a salvador i redemptor,
encarnat per obra de l’Esperit Sant
i nascut de la Verge Maria.
Ell, per complir la vostra voluntat
i guanyar per a vós un poble sant,
estengué els braços a la creu:
així destruïa la mort
i ens feia conèixer la resurrecció.

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...
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Sou realment sant, Senyor,
font de tota santedat.
Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes
fent que hi davalli el vostre esperit,
com la rosada,
perquè es converteixin per a nosaltres
en el Cos  i en la Sang de Jesucrist,
nostre Senyor.

Ell, en oferir-se lliurement a la passió,
prengué el pa
i, alçant els ulls a Vós, Pare, Pare,
dient l’acció de gràcies,
el partí,
i el donà als seus deixebles, tot dient:
Preneu i mengeu-ne tots,
que això és el meu cos,
entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat,
prengué el calze,
i, alçant els ulls a Vós, Pare, Pare,
novament donant-vos gràcies,
el passà als seus deixebles, tot dient:
Preneu i beveu-ne tots,
que aquest és el calze de la meva Sang,
la Sang de l’Aliança nova i eterna,
vessada per vosaltres
i per tots els homes,
en remissió dels pecats.
Feu això, que és el meu memorial.

Proclameu el misteri de la fe.
ANUNCIEM LA VOSTRA MORT, SENYOR.
CONFESSEM LA VOSTRA RESURRECCIÓ
MARAN-ATHA, MARAN-ATHA, MARAN-ATHA !
Maran-atha !
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Per això fent el memorial
de la mort i de la resurrecció del vostre Fill,
us oferim, oh Pare, el pa de la vida
i el calze de la salvació
i us donem gràcies
perquè ens heu fet dignes de servir-vos
a la vostra presència.

Us supliquem humilment
que l’Esperit Sant uneixi en un sol cos
els qui participem
del Cos i de la Sang de Crist.

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església,
estesa per tot el món
feu-la perfecta en la caritat,
juntament amb el Papa N.,
amb el nostre bisbe N.
i amb tots els pastors del vostre poble.

Recordeu-vos també dels nostres germans
que moriren en l’esperança de la resurrecció,
i de tots els difunts que descansen
en el si de la vostra misericòrdia.
Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada.

Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres,
i feu que, amb la Verge Maria, Mare de Déu,
amb els apòstols
i els justos de tots els temps,
que han viscut en la vostra amistat
tinguem part en la vida eterna,
i puguem lloar-vos i glorificar-vos
per Jesucrist, el vostre Fill.

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.
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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,
i per la vostra misericòrdia,
guardeu-nos de pecat
i de qualsevol pertorbació:
mentre esperem
l’acompliment de la nostra esperança,
la manifestació de Jesucrist,
el nostre Salvador.
PERQUÈ SÓN VOSTRES, PER SEMPRE,
EL REGNE, EL PODER I LA GLÒRIA.

Ritu de la pau
Senyor nostre Jesucrist,
que diguéreu als apòstols:
Us deixo la meva pau, us dona la meva pau,
no mireu els nostres pecats,
sinó la fe de l’Església,
i doneu-li aquella pau i aquella unitat
que vós vau demanar.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
AMÉN.
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Fracció del pa. Comunió
El sacerdot fracciona el pa diametralment i el mostra a l’assemblea, que fa una reverència amb
el cap.
 CANT (“Anyell de Déu” o un altre cant).
Durant el cant, el sacerdot parteix el pa. Quan està fraccionat, el reparteix als
germans, que romanen asseguts al seu lloc.
L’ofereix a cada germà amb la fórmula habitual “El Cos de Crist” “AMÉN”
Els germans mantenen la fracció del pa a les mans (en creu), sense menjar-lo i en
actitud d’oració.
Els darrers a rebre el cos de Crist són els salmistes.
Quan tothom té la fracció del pa, el sacerdot pren el seu tros, s’asseu i convida els
germans:
Mireu l’Anyell de Déu,
mireu el qui lleva el pecat del món.
Feliços els convidats a la seva taula.
(no es fa la resposta “Senyor, no sóc digne...”)
Que el cos de Crist ens guardi per a la vida eterna.

AMÉN.

Instants després, el sacerdot, que roman assegut, fa un senyal al responsable, que li
acosta el calze. El sacerdot pren el calze i convida els germans:
Que la sang de Crist ens guardi per a la vida eterna. AMÉN.
Combrega primer el sacerdot, que l’ofereix després al responsable.
El sacerdot continua repartint el vi a l’assemblea, començant pels salmistes (que tot
seguit comencen el cant de comunió). Tothom resta assegut.
S’ofereix amb la fórmula “La Sang de Crist” “AMÉN”
Quan ha acabat de repartir el vi, deixa el calze i el purificador a la taula i s’asseu. El
responsable ho recull tot i també s’asseu.
 CANT (comunió)
Quan s’ha acabat el cant:
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 (pot anar acompanyat d’un ball, semblant a la sardana)
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