
  

Benvingudes i Benvingudes i 
benvinguts a la benvinguts a la 

celebraciócelebració



  

  quartquart diumenge diumenge   
de quaresmade quaresma



  

Tu és qui ens crida 
i en silenci venim



  

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

El Senyor siga amb vosaltres
I amb el vostre esperit



  

Jo confesse a 
Déu Totpoderós 

i a vosaltres germans 
que he pecat per culpa meua 

de pensament, paraula, 
obra i omissió.



  

Per això demane 
a la Verge Maria, 

Mare de Déu, 
als àngels, als sants 

i a vosaltres, germans, 
que pregueu per mi 
a Déu nostre Senyor



  

Senyor tingueu pietat
Senyor tingueu pietat

Crist tingueu pietat
Crist tingueu pietat

Senyor tingueu pietat
Senyor tingueu pietat



  

Lit rgia de la Paraulaú



  

Lectura del primer llibre Lectura del primer llibre 
de Samuelde Samuel

              
     

 Paraula de Déu Paraula de Déu
Vos alabem, SenyorVos alabem, Senyor



  

El Senyor és el meu pastor,
no em manca res

1. El Senyor és el meu pastor, no em manca res,
em fa descansar en prats deliciosos,

em mena al repòs vora l’aigua
i allí em retorna



  

El Senyor és el meu pastor,
no em manca res

2. Em guia per camins segurs
per l’amor del seu nom.

Ni quan passe per barrancs tenebrosos
no tinc por de res



  

El Senyor és el meu pastor,
no em manca res

3. Davant meu pareu taula vós mateix
i els enemics ho veuen.

M’heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meua copa.



  

 Lectura de la de sant Pau
 als cristians d’Efes 

                   

 Paraula de Déu
 Vos alabem, Senyor



  

Glòria i lloança a vós, 
oh Crist, Senyor nostre

Diu el Senyor: Jo sóc la llum del món;
el qui em segueix 

tindrà la llum de la vida



  

El Senyor siga amb vosaltres
I amb el vostre esperit

Lectura de l’evangeli 
segons sant Joan

    Glòria a vós, Senyor



  

Paraula 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 el Senyor

   Kyrie eleison



  

EucaristiaEucaristia



  

Attende, Domine, et miserere
quia peccavimus tibi

(Escolteu, Senyor, i tingueu pietat perquè hem pecat)

Ad te, rex summe, omnium redemptor,
occulos nostros sublevamus flentes;
exaudi, Christe, supplicantum preces



  

Hui en l’eucaristia fem memòria de
la nostra germana

Avel·lina Bonet Serrat

 



  

                                
 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.



  

Aclamem el misteri de la redempció:

 Salvador del món, salveu-nos
vós que ens heu alliberat 

per la vostra creu 
i la vostra resurrecció



  

Per ell, amb ell i en ell,
a vós Déu Pare omnipotent

 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 en la temptació,
ans allibereu-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.



  

El Senyor m’ha posat fang El Senyor m’ha posat fang 
sobre els ulls.sobre els ulls.

He anat a Siloè, m’he rentatHe anat a Siloè, m’he rentat
i ara hi veig i crec en Déui ara hi veig i crec en Déu



  

El Senyor és la meua força,
el Senyor, el meu cant

Ell m’ha estat la salvació,
en ell confie i no tinc por.



  

Camineu 
mentre teniu llum;

abans que no arribe 
la tenebra, camineu



  

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 



  

Bon diumengeBon diumenge
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