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Pregària

CANT INICIAL
Un sol Senyor, una sola fe,
un sol baptisme, un sol Déu i Pare.
- Cridats a conservar la unitat de
l’Esperit
en el vincle de la pau,
cantem i proclamem:
- Cridats a formar un sol cos en
un sol Esperit,
cantem i proclamem:

LECTURA (ISAÏES 2,2-5)
Lectura del llibre d’Isaïes.
Als darrers temps s’alçarà ferma la
muntanya del temple del Senyor al
cim de les muntanyes i per damunt
dels turons. Totes les nacions hi
afluiran, hi aniran tots els pobles
dient: “Veniu, pugem a la muntanya
del Senyor, al temple del Déu de
Jacob, que ens ensenyi els seus
camins i seguim les seves rutes;
perquè de Sió en surt l’ensenyament
i de Jerusalem l’oracle del Senyor.
Ell posarà pau entre les nacions i
apaivagarà tots els pobles. Forjaran
relles de les seves espases i falçs
de les seves llances. Cap nació
no empunyarà l’espasa contra una
altra, ni s’entrenaran mai més a fer
la guerra.
Casa de Jacob, veniu, caminem a la
llum del Senyor.
Paraula de Déu.
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SALM 121
Amb aquest salm, proclamem el
goig de ser a la casa del Senyor, el
goig de formar part de l’assemblea
que el Senyor ha convocat.

Quina alegria quan em van dir:
“Anem a la casa del Senyor”.
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.
Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós;
és allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor.
A complir l’aliança d’Israel,
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.
Augureu la pau a Jerusalem:
“Que visquin segurs els qui
t’estimen,
que sigui inviolable la pau dels
teus murs,
la quietud dels teus merlets”.
Per amor dels meus germans i
amics,
deixeu-me dir: “Que hi hagi pau
dintre teu”.
Per la casa del Senyor, el nostre
Déu,
et desitjo la felicitat.
Glòria al Pare, i al Fill, i a l’Esperit
Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
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LECTURA (1 PERE 2,4-6.9)
Lectura de la primera carta de sant
Pere.
Estimats, acosteu-vos al Senyor,
que és la pedra viva. Els homes
l’havien rebutjada, però als ulls de
Déu és “escollida, de gran valor”.
També vosaltres, com pedres vives,
deixeu que Déu faci de vosaltres un
temple espiritual, un sacerdoci sant,
que oferirà víctimes espirituals,
acceptables a Déu per Jesucrist. Per
això diu l’Escriptura: “Jo poso a Sió
una pedra angular, de gran valor,
escollida: el qui creu, no quedarà
defraudat”.
Vosaltres sou “un poble escollit,
un reialme sacerdotal, una nació
sagrada, la possessió personal
de Déu”, perquè “proclameu la
lloança” d’aquell que us ha cridat
del país de les tenebres a la seva
llum admirable.
Paraula de Déu.
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SALM 33,2-11
Amb aquest salm beneïm el Senyor,
que convida els humils i tots els qui
el cerquen a tastar la seva bondat.
A tastar-la en la vida de cada dia, i a
tastar-la en el pa i el vi de l’Eucaristia.

Beneiré el Senyor en tot moment
tindré sempre als llavis la seva
lloança,
la meva ànima es gloria en el
Senyor,
se n’alegraran els humils quan ho
sentin.
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em
guiés,
ell m’ha escoltat, res no m’espanta.
Alceu vers ell la mirada. Us
omplirà de llum,
i no haureu d’abaixar els ulls,
avergonyits.
Quan els pobres invoquen el
Senyor,
els escolta i els salva del perill.
Acampa l’àngel del Senyor
entorn dels seus fidels
per protegir-los.
Tasteu i veureu que n’és de bo, el
Senyor;
feliç l’home que s’hi refugia.
Sants del Senyor, venereu-lo;
venereu-lo i no us mancarà res.
Els rics s’empobriran, passaran fam,
però als qui busquen el Senyor no
els faltarà cap bé.
Glòria al Pare, i al Fill, i a l’Esperit
Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

SILENCI
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PREGÀRIES
1. Preguem per tota l’Església de
Déu, estesa d’Orient a Occident.
Senyor, tingueu pietat.
R/ Senyor, tingueu pietat.
2. Preguem per aquesta parròquia
de Santa Eulàlia del Vilapicina,
pel seu rector, pel seu equip de
litúrgia, i per tots els seus feligresos
i feligreses. Senyor, tingueu pietat.
R/ Senyor, tingueu pietat.
3. Preguem pel Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona, pels seus
membres, pels seus treballadors
i treballadores, i per totes les
activitats que s’hi duen a terme.
Senyor, tingueu pietat.
R/ Senyor, tingueu pietat.
4. Preguem pels preveres, que
presideixen les celebracions
litúrgiques, pels diaques, i pels
laics i laiques que fan possibles
unes celebracions que siguin bon
aliment per a tota la comunitat
cristiana. Senyor, tingueu pietat.
R/ Senyor, tingueu pietat.
5. Preguem pel nostre país i
per tots els països. I preguem
especialment per tots aquells
homes i dones que, aquí i arreu
del món, pateixen per la malaltia,
la pobresa o la violència. Senyor,
tingueu pietat.
R/ Senyor, tingueu pietat.
6. Preguem finalment pel bisbe Pere
Tena i per tots els membres del
Centre de Pastoral Litúrgica que
ens han deixat. I preguem per
tots els qui han treballat al servei
de la vida litúrgica de les nostres
comunitats i ja no són entre
nosaltres. Senyor, tingueu pietat.
R/ Senyor, tingueu pietat.
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PARENOSTRE
Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre Regne,
faci’s la vostra voluntat,
així a 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 deslliureu-nos de qualsevol
mal.

PREGÀRIA FINAL
Déu nostre, Pare de tots. Beneïu-nos
amb la vostra bondat, i feu-nos viure
ben units al vostre Fill Jesucrist, en
la pregària, en els sagraments, i en
una vida plena d’amor als nostres
germans i germanes. Pel mateix
Crist, Senyor nostre.
R/ Amén.
Beneïm el Senyor.
R/ Donem gràcies a Déu.
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