
  

Benvinguts i 
benvingudes 
a la celebració



  

setè diumengesetè diumenge

durant l’anydurant l’any  
 



  

O, jubilate Deo O, jubilate Deo 
omnis terraomnis terra
O, alleluiaO, alleluia



  

               En el nom del Pare, del Fill 
            i de l’Esperit Sant

         Amén

El Senyor siga amb tots vosaltres

I amb el vostre esperit



  

Senyor tingueu pietat

Senyor tingueu pietat
Crist tingueu pietat

Crist tingueu pietat
Senyor tingueu pietat

Senyor tingueu pietat



  

 Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes que 

estima el Senyor.
Vos alabem, vos beneïm, 

vos adorem,
vos glorifiquem, 

vos donem gràcies, 
per la vostra immensa glòria,



  

Senyor Déu, Rei celestial, 
Déu Pare omnipotent,

Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,
Senyor Déu, Anyell de Déu, 

Fill del Pare,
vós, que lleveu el pecat del món, 

tingueu pietat de nosaltres;
vós, que lleveu el pecat del món, 

acolliu la nostra súplica.



  

Vós, que seieu a la dreta del Pare, 
tingueu pietat de nosaltres.
perquè vós sou l'únic Sant, 

vós l'únic Senyor,
vós l'únic Altíssim, Jesucrist,

amb l'Esperit Sant 
en la glòria de Déu Pare. 

Amén.



  

Litúrgia de la 
Paraula



  

                                         

     Lectura del llibre del LevíticLectura del llibre del Levític 
                                   
         

Paraula de Déu

 Vos alabem, Senyor



  

El Senyor és compassiu
i benigne 

 

1. Beneeix el Senyor, ànima meua,
del fons del cor beneeix el seu sant nom,

beneeix el Senyor, ànima meua,
no t’oblides dels seus favors.

 



  

El Senyor és compassiu
i benigne 

 

2. Ell et perdona les culpes
i et cura de tota malaltia,

rescata de la mort la teua vida
i et sacia d’amor entranyable

 



  

El Senyor és compassiu
i benigne 

 

3. El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al castic, ric en l’amor,

no ens castiga els pecats com mereixíem,
no ens paga com deuria les nostres culpes

 



  

Lectura de la primera carta de Sant Pau 
als cristians de Corint

                          Paraula de Déu

Vos alabem, SenyorVos alabem, Senyor



  

Els qui fan cas de la paraula de Jesucrist
han arribat de veritat 

a estimar Déu perfectament, al·leluia

Al·leluia, al·leluia, al·leluia



  

El Senyor siga amb vosaltres

I amb el vostre esperit

Lectura de l’evangeli 
segons sant Mateu

    Glòria a vós, Senyor



  

 Paraula del SenyorParaula del Senyor

Lloança a vós, oh CristLloança a vós, oh Crist



  

Homilia



  

 Crec en un Déu, Pare totpoderós, 
creador del cel i de la terra;
i en Jesucrist, únic fill seu, 

Senyor nostre;
El qual fou concebut 

per obra de l’Esperit Sant,
Nasqué de Maria Verge;

Patí sota el poder de Ponç Pilat,



  

Fou crucificat, mort i sepultat; 
davallà als inferns,

Ressuscità al tercer dia 
d’entre els morts;

Se’n pujà al cel,
Seu a la dreta de Déu 

Pare totpoderós;
I d’allí ha de venir a judicar 

els vius i els morts.



  

Crec en l’Esperit Sant;
la santa Mare Església Catòlica, 

la comunió dels sants; 
la remissió dels pecats;

la resurrecció de la carn;
la vida perdurable.

Amén.



  

Preguem

 

Escolteu-nos, Pare!



  Eucaristia



  

 

Hui en l’eucaristia fem memòria de
Juan Flors Bonet



  

Oh vós, més enllà de tot,
més gran que tot pensament

tots els éssers et celebren
el desig de tots aspira a vós



  

                                       
      Pregueu, germans...

     a Déu Pare omnipotent.

Que el Senyor accepte 
de mans vostres aquest sacrifici,
      a lloança i glòria del seu nom,

      i també pel nostre bé
      i de tota la seua santa

Església.



  

               El Senyor siga amb vosaltres

             I amb el vostre esperit
           

            Amunt els cors

          Els elevem al Senyor
        

             Donem gràcies al Senyor, Déu nostre

            És just i necessari



  

Sant, sant, sant és el Senyor
  Déu de l'univers,

  el cel i la terra són plens 
de la vostra glòria.

     Hosanna a dalt del cel.
     Beneït el qui ve 

     en nom del Senyor.
     Hosanna a dalt del cel.



  

Proclameu el misteri de la fe:

 Anunciem la vostra mort
confessem la vostra resurrecció

esperem el vostre retorn,
 Senyor Jesús



  

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



  

Pare nostre que esteu en el cel,
siga santificat el vostre nom,

vinga a nosaltres el vostre regne,
faça’s la vostra voluntat

així en la terra com es fa en el cel.



  

El nostre pa de cada dia 
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui,

i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres 

perdonem els nostres deutors,
i no permeteu que nosaltres 

caiguem a la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal



  

Allibereu-nos, Senyor,....  
Jesucrist, el nostre Salvador

Perquè són vostres per sempre 
el regne, el poder i la glòria.

Senyor nostre Jesucrist... pels segles dels segles

Amén

                                 



  

La pau del Senyor 
  siga sempre amb vosaltres

                                      

 I amb el vostre esperit 



  

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món

tingueu pietat de nosaltres 
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món

tingueu pietat de nosaltres
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món

doneu-nos la pau 



  

Mireu l'Anyell de Déu, 
mireu el qui lleva el pecat del món, 
feliços els convidats a la seua taula

Senyor, no sóc digne
  que entreu a ma casa ;

     digueu-ho només de paraula,
     i serà salva la meua ànima.



  

 Contaré totes 
les vostres meravelles, Senyor, 
saltaré de goig i ho celebraré,

cantaré el vostre nom, 
oh altíssim



  

Beneeix el Senyor, ànima meua
no t’oblides mai 
dels seus favors 

Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia,

rescata de la mort la teua vida 
i et sacia d’amor entranyable



  

Beneeix el Senyor, ànima meua
no t’oblides mai 
dels seus favors 

El seu amor als fidels és tan immens 
com la distància del cel a la terra.

Llança les nostres culpes lluny de nosaltres 
com l’orient és lluny de l’occident



  

Beneeix el Senyor, ànima meua
no t’oblides mai 
dels seus favors 

L’amor del Senyor pels seus fidels
és de sempre i dura sempre,

la seua bondat s’estén als fills dels fills,
si guarden la seua aliança,

si es recorden dels preceptes 
i els compleixen



  

Laudate omnes gentes
laudate Dominum

Lloeu el Senyor tots els pobles



  

El Senyor siga amb vosaltres 

i amb el vostre esperit
Que us beneesca Déu totpoderós 

Pare, Fill i Esperit Sant .

Amén
Germans, aneu-vos-en en pau.

Donem gràcies a Déu 



  

El pròxim dimecres El pròxim dimecres 
a les 6, imposició a les 6, imposició 

de la cendra de la cendra  
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