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P e r  a p r e n d r e  a  v i u r e . . . P e r  a p r e n d r e  a  v i u r e  la Missa...
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Disposem-nos a viure molt bé la Santa Missa. Fixa’t
que diem viure, no només «sentir» o «estar-hi», perquè es
tracta d’això, de viure-la al costat de Jesús, perquè viure-
la, participar-ne, és estimar Jesús.

D’aquí a una estona vindrà Ell a l’altar. I per què?
Per la mateixa raó per la que va venir a la Terra ara fa
2.000 anys: per sacrificar-se per cadascú de nosaltres.
És el mateix sacrifici, la mateixa víctima, Jesucrist. Només
és diferent la manera de fer-ho. Aleshores es va oferir,
clavat en la Creu, vessant fins l’última gota de la seva
Sang. I ara ho fa, sota les aparences de pa i de vi; sense
vessar la seva Sang, però també oferint-se per nosaltres.

Per això es diu que la Santa Missa és sacrifici i me-
morial; és la renovació incruenta del Sacrifici de la Creu.

El text i idees d’aquesta publicació s’han extret de:

- «Per aprendre a viure la Missa» del Col·legi Aura de Tarragona

- «La Misa: antes, durante y después» J.P. Manglano

- Devocionaris diversos
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Començament: el Senyor ens aplega
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El sacerdot es dirigeix a l’altar. Quan
el sacerdot s’apropa a l’altar, el cel sencer s’obre
amb la Trinitat Santíssima per contemplar el
sacrifici que es farà. Per què besa l’altar a
l’arribar? Perquè l’altar representa Crist, i perquè
allí vindrà Jesús al cap d’uns minuts; només arri-
bar es trobarà aquell petó. Tu també pots deixar-
ne un amb el cor, mentre li dius: Jesús, t’estimo!

El sacerdot acaba de desitjar-nos que el
Senyor sigui amb nosaltres. És possible un
amor més gran? El Senyor estarà amb nosaltres
durant tota la Missa, i nosaltres hem d’intentar
estar amb Ell. Digues-li: Jesús procuraré es-
tar molt atent, no vull que te m’escapis.

Què vol dir viure la Missa?   No només
assistir sinó que al mateix temps que oferim a
Déu Pare la vida i la mort del seu Fill, ens oferim
nosaltres amb Ell a l’altar. És per això que la
Missa és el centre de la vida del cristià i podem
dir amb propietat l’expressió  la nostra Missa,
la de Jesús i la meva. Participar a la Missa vol
dir més que tot això: oferir-me amb Crist
totalment a Déu Pare en l’Esperit Sant.

Reunit ja el poble, el sacerdot va cap a l’altar, hi fa reverència i el besa.

Acabat el cant d’entrada, el sacerdot i els fidels, drets, es senyen mentre el sacerdot diu:

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

El poble respon:

Amén.Amén.Amén.Amén.Amén.
Després el sacerdot, estenent les
mans, saluda al poble, dient:

El Senyor sigui amb

vosaltres.

O bé:

Que la gràcia de

nostre Senyor Jesucrist,

l’amor de Déu Pare

i el do de l’Esperit Sant

siguin amb tots

vosaltres.

 El poble respon:

I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.
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Començament: el Senyor ens aplega



Començament: demanem el perdó de Déu
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Acte penitencial. «Jo confesso a Déu
totpoderós... que he pecat, per culpa
meva...». I has colpejat el pit, al costat
esquerra. Per què? Perquè allí hi tens el cor.
Digues-li al teu cor, cada vegada que resis l’acte
penitencial i li donis aquests cops: desperta,
canvia de vida, busca estimar Jesús, reac-
ciona, converteix-te!

Reconeixem tots els actes lliures que ens
han separat d’Ell, que és l’Amor i la Veritat.

Senyor tingueu pietat. T’en recordes
què cridava el cec Bartimeu? Jesús, Fill de David
tingues pietat de mi!; i el curà. Com que no
tenia res amb què pagar aquell favor de Jesús, li
demana que ho faci per compassió, per
misericòrdia, per amor i pena. Tingues pietat
de mi! Així hem d’acudir a Jesús, amb aquesta
mateixa actitud, reclamant la seva misericòrdia i
la seva ajuda. Així creixerem també en humilitat.

Amb la intenció que el nostre clam arribi
al cor de Déu, dirigim aquestes invocacions a

cada persona de la Trinitat.

Començament: demanem el perdó de Déu

El sacerdot invita els fidels a penedir-se:

Germans: Preparem-nos a celebrar els sants
misteris, reconeixent els nostres pecats.

Es guarda una mica de silenci. Després tots junts fan la confessió:

Jo confesso a Déu totpoderós i  a vosaltres,Jo confesso a Déu totpoderós i  a vosaltres,Jo confesso a Déu totpoderós i  a vosaltres,Jo confesso a Déu totpoderós i  a vosaltres,Jo confesso a Déu totpoderós i  a vosaltres,
germans, que he pecat, germans, que he pecat, germans, que he pecat, germans, que he pecat, germans, que he pecat, (es colpegen el pit en dir): per culpa per culpa per culpa per culpa per culpa
meva, de pensament, paraula, obra i omissió.meva, de pensament, paraula, obra i omissió.meva, de pensament, paraula, obra i omissió.meva, de pensament, paraula, obra i omissió.meva, de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això, demano a la VPer això, demano a la VPer això, demano a la VPer això, demano a la VPer això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu, alserge Maria, Mare de Déu, alserge Maria, Mare de Déu, alserge Maria, Mare de Déu, alserge Maria, Mare de Déu, als
àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueuàngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueuàngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueuàngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueuàngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu
per mi a Déu, nostre Senyorper mi a Déu, nostre Senyorper mi a Déu, nostre Senyorper mi a Déu, nostre Senyorper mi a Déu, nostre Senyor.....
El sacerdot diu:

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens
perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
El poble respon:

Amén.Amén.Amén.Amén.Amén.

Segueixen les invocacions:

Senyor, tingueu pietat.   SenyorSenyorSenyorSenyorSenyor, tingueu pietat, tingueu pietat, tingueu pietat, tingueu pietat, tingueu pietat

Crist, tingueu pietat.  Cr is t ,  t ingueu pietatCr is t ,  t ingueu pietatCr is t ,  t ingueu pietatCr is t ,  t ingueu pietatCr is t ,  t ingueu pietat

Senyor, tingueu pietat.   SenyorSenyorSenyorSenyorSenyor, tingueu pietat, tingueu pietat, tingueu pietat, tingueu pietat, tingueu pietat
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Mani fes tem la  nos t ra  jo ia  a  Déu
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Glòria.  Amb

aquest himne de lloança

a la Trinitat Santíssima

unim les nostres veus a la

dels àngels. Ells, la nit de

Nadal, lloaren Jesús que

venia per salvar-nos,

dient: «Glòria a Déu a

dalt del cel»

Preguem. El sacerdot, abans de resar

l’oració col·lecta, deixa un breu  temps de silenci

per posar algunes intencions oferint aquest sacrifici

de la Missa. Tú també pots fer-ho. Què significa

oferir la Missa per alguna cosa? Significa que tú

ofereixes a Déu Pare la vida, passió, i mort del

seu Fill Jesucrist; i a la vegada que li ofereixes el

més estimat per Ell, li demanes a canvi que Ell et

concedeixi...      (Demana-li).
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Després, els dies que és prescrit, es canta o recita l’himne:

Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homesGlòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homesGlòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homesGlòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homesGlòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes
que estima el Senyorque estima el Senyorque estima el Senyorque estima el Senyorque estima el Senyor.....

Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem,Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem,Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem,Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem,Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem,
us donem gràcies, per la vostra immensa glòria, Senyorus donem gràcies, per la vostra immensa glòria, Senyorus donem gràcies, per la vostra immensa glòria, Senyorus donem gràcies, per la vostra immensa glòria, Senyorus donem gràcies, per la vostra immensa glòria, Senyor
Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent.Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent.Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent.Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent.Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent.

SenyorSenyorSenyorSenyorSenyor, Fill unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell, Fill unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell, Fill unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell, Fill unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell, Fill unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell
de Déu, Fill del Pare, vós, que lleveu el pecat del món,de Déu, Fill del Pare, vós, que lleveu el pecat del món,de Déu, Fill del Pare, vós, que lleveu el pecat del món,de Déu, Fill del Pare, vós, que lleveu el pecat del món,de Déu, Fill del Pare, vós, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres; vós, que lleveu el pecat deltingueu pietat de nosaltres; vós, que lleveu el pecat deltingueu pietat de nosaltres; vós, que lleveu el pecat deltingueu pietat de nosaltres; vós, que lleveu el pecat deltingueu pietat de nosaltres; vós, que lleveu el pecat del
món, acolliu la nostra súplica; vós que seieu a la dretamón, acolliu la nostra súplica; vós que seieu a la dretamón, acolliu la nostra súplica; vós que seieu a la dretamón, acolliu la nostra súplica; vós que seieu a la dretamón, acolliu la nostra súplica; vós que seieu a la dreta
del Pare, tingueu pietat de nosaltres.del Pare, tingueu pietat de nosaltres.del Pare, tingueu pietat de nosaltres.del Pare, tingueu pietat de nosaltres.del Pare, tingueu pietat de nosaltres.

Perquè vós sou l ’únicPerquè vós sou l ’únicPerquè vós sou l ’únicPerquè vós sou l ’únicPerquè vós sou l ’únic
Sant, vós l’únic SenyorSant, vós l’únic SenyorSant, vós l’únic SenyorSant, vós l’únic SenyorSant, vós l’únic Senyor, vós, vós, vós, vós, vós
l’únic Altíssim, Jesucrist, ambl’únic Altíssim, Jesucrist, ambl’únic Altíssim, Jesucrist, ambl’únic Altíssim, Jesucrist, ambl’únic Altíssim, Jesucrist, amb
l’Esperit Sant en la glòria del’Esperit Sant en la glòria del’Esperit Sant en la glòria del’Esperit Sant en la glòria del’Esperit Sant en la glòria de
Déu Pare. Amén.Déu Pare. Amén.Déu Pare. Amén.Déu Pare. Amén.Déu Pare. Amén.

Un cop acabat l’himne, el sacerdot, amb les
mans juntes, diu:

Preguem.

I tothom, juntament amb el sacerdot, prega
durant uns moments en silenci. Després el
sacerdot, amb les mans esteses, diu l’oració
col·lecta. Un cop acabada, el poble aclama:

AménAménAménAménAmén

Man i fes tem la  nos t ra  jo ia  a  Déu



E s c o l t e m  l a  P a r a u l a  d e  D é u
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Lectures.  Al llarg del cicle litúrgic,
llegim, de manera ordenada, en diversos anys,
els episodis més importants de la història d’Israel
i de la vida de Jesús. Escoltem una o dues
lectures de l’Antic o del Nou Testament i també
l’Evangeli. Déu ens parla a través d’aquests
llibres perquè sapiguem què és allò que hem de
creure i què és el que hem de viure per arribar al
cel. Jesús, encara que no entengui tot el que
sento, intentaré aprendre de tot allò que es-
colto.

Evangeli. L’Evangeli mereix una espe-
cial atenció perquè ens narra la vida i els
ensenyaments de Jesús. Per aixó l’escoltem
drets, com a mostra de respecte i interès. Fem
una creu al  front dient-li a Jesús
interiorment: Jesús, que tingui el teu
exemple al meu cap. Una creu a la boca:
Jesús, que no tingui por de parlar de
Tu. Una creu al pit: Jesús, que sàpiga
viure això que m’ensenyes.

Homilia. Després, l’homilia ens
ajuda a entendre millor el que acabem

d’escoltar i aplicar-ho a la nostra vida.
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El lector va a l’ambó i llegeix la primera lecturaprimera lecturaprimera lecturaprimera lecturaprimera lectura. Al final afegeix:

Paraula de Déu

I tots aclamen:

Us lloem, SenyorUs lloem, SenyorUs lloem, SenyorUs lloem, SenyorUs lloem, Senyor.....
Es recita el salmsalmsalmsalmsalm, i el poble diu la resposta.

Després, si hi ha una segona lecturasegona lecturasegona lecturasegona lecturasegona lectura, el lector la llegeix a l’ambó, com abans.

Segueix l’Al·leluiaAl·leluiaAl·leluiaAl·leluiaAl·leluia, o un altre cant, segons el temps litúrgic.

El sacerdot diu:

El Senyor sigui amb vosaltres.
El poble respon:

I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.

El sacerdot:

Lectura de l’evangeli segons sant...
El poble aclama:

Glòria a VGlòria a VGlòria a VGlòria a VGlòria a Vós, Senyorós, Senyorós, Senyorós, Senyorós, Senyor.....

Un cop acabat l’EvangeliEvangeliEvangeliEvangeliEvangeli, el sacerdot diu:

Paraula del Senyor.
I tothom aclama:

Lloança a VLloança a VLloança a VLloança a VLloança a Vós, oh Crist.ós, oh Crist.ós, oh Crist.ós, oh Crist.ós, oh Crist.

Després el sacerdot fa l’ homiliahomiliahomiliahomiliahomilia.

E s c o l t e m  l a  P a r a u l a  d e  D é u



A f i r m e m  l a  n o s t r a  f e
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Credo.  En els
dies de festa i en altres
ocasions resem el Cre-
do, confessant així la
nostra fe i adhesió a
Déu Pare, Fill i Esperit
Sant, i a les veritats de
la Fe Catòlica.

Pregària dels fidels. Conclou
la Litúrgia de la Paraula pregant tots junts
a Déu per les necessitats més importants
dels homes. Demanem per l’Església, pel
Papa, pels Bisbes, pel món i pels
governants, pels més necessitats i pels
presents. Afegeix-hi tu, amb el cor,

algunes peticions.

«Per viure, créixer i perseverar fins a la
fi en la fe, hem d’alimentar-la amb la Paraula de
Déu; hem d’implorar al Senyor que ens
l’augmenti; la fe ha d’actuar per la caritat,
l’esperança ha de sostenir-la i ha de po-
sar arrels en la fe de l’Església.» (del
Catecisme de l’Església Catòlica, n.162)
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Un cop acabada l’homilia es fa la professió de fe, els dies que és prescrita.

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i deCrec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i deCrec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i deCrec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i deCrec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de
la terra, de totes les coses visibles i invisibles.la terra, de totes les coses visibles i invisibles.la terra, de totes les coses visibles i invisibles.la terra, de totes les coses visibles i invisibles.la terra, de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol SenyorI en un sol SenyorI en un sol SenyorI en un sol SenyorI en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut
del Pare abans de tots els segles.del Pare abans de tots els segles.del Pare abans de tots els segles.del Pare abans de tots els segles.del Pare abans de tots els segles.

Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritableDéu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritableDéu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritableDéu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritableDéu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable
nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de lanascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de lanascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de lanascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de lanascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la
mateixa naturalesa del Pare: per Ell tota cosa fou creada.mateixa naturalesa del Pare: per Ell tota cosa fou creada.mateixa naturalesa del Pare: per Ell tota cosa fou creada.mateixa naturalesa del Pare: per Ell tota cosa fou creada.mateixa naturalesa del Pare: per Ell tota cosa fou creada.

El qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació,El qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació,El qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació,El qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació,El qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació,
davallà del cel. I, per obra de l’Esperit Sant, s’encarnà de ladavallà del cel. I, per obra de l’Esperit Sant, s’encarnà de ladavallà del cel. I, per obra de l’Esperit Sant, s’encarnà de ladavallà del cel. I, per obra de l’Esperit Sant, s’encarnà de ladavallà del cel. I, per obra de l’Esperit Sant, s’encarnà de la
VVVVVerge Maria, i es féu home.erge Maria, i es féu home.erge Maria, i es féu home.erge Maria, i es féu home.erge Maria, i es féu home.

Crucificat després per nosaltres sota el poder de PonçCrucificat després per nosaltres sota el poder de PonçCrucificat després per nosaltres sota el poder de PonçCrucificat després per nosaltres sota el poder de PonçCrucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç
Pilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien jaPilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien jaPilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien jaPilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien jaPilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja
les Escriptures, i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.les Escriptures, i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.les Escriptures, i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.les Escriptures, i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.les Escriptures, i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.

I tornarà gloriós, a judicar els vius i els morts, i el seuI tornarà gloriós, a judicar els vius i els morts, i el seuI tornarà gloriós, a judicar els vius i els morts, i el seuI tornarà gloriós, a judicar els vius i els morts, i el seuI tornarà gloriós, a judicar els vius i els morts, i el seu
regnat no tindrà fi.regnat no tindrà fi.regnat no tindrà fi.regnat no tindrà fi.regnat no tindrà fi.

Crec en l’Esperit Sant que és Senyor i infon la vida, queCrec en l’Esperit Sant que és Senyor i infon la vida, queCrec en l’Esperit Sant que és Senyor i infon la vida, queCrec en l’Esperit Sant que és Senyor i infon la vida, queCrec en l’Esperit Sant que és Senyor i infon la vida, que
procedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el Pare i el Fill ésprocedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el Pare i el Fill ésprocedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el Pare i el Fill ésprocedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el Pare i el Fill ésprocedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el Pare i el Fill és
adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.

Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la ressurrecció dels morts, i la vida de la glòria. Amén.I espero la ressurrecció dels morts, i la vida de la glòria. Amén.I espero la ressurrecció dels morts, i la vida de la glòria. Amén.I espero la ressurrecció dels morts, i la vida de la glòria. Amén.I espero la ressurrecció dels morts, i la vida de la glòria. Amén.

Després es fa la pregària dels fidelspregària dels fidelspregària dels fidelspregària dels fidelspregària dels fidels.

A f i r m e m  l a  n o s t r a  f e



Presentem a Déu el pa, el vi i les nostres ofrenes
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Ofertori.  Amb el pa i el vi que ofereix

el sacerdot s’hi troben la suma de les petites coses

que els assistents posen a la patena: hores de

treball, petits sacrificis, alegries, dolors, esport,

diversió del dia, lluita per fer propòsits, actes de

servei... Pots dir: Pare meu i Déu meu,
t’ofereixo tot el que tinc; els meus plans i
projectes, els meus sacrificis i alegries. Vull
ser tot teu!

Quan el sacerdot ofereix  el vi  pots fer

altra vegada el mateix oferiment, i fixa’t com

afegeix una mica d’aigua al vi. Aquestes gotes

ens representen a nosaltres, els nostres petits

esforços de cada dia. Les gotes d’aigua es

barregen amb el vi i al cap d’una estona es

convertirà tot en el Cos i la Sang de Crist. Pare,
-digues-li- fes que m’assembli a Jesús, con

aquesta gota d’aigua que semblarà ara vi.

14

El sacerdot, a l’altar, agafa la patena amb el pa, i tenint-la una mica alçada sobre
l’altar, diu:

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.

El poble aclama:

Que Déu sigui beneït per sempre.Que Déu sigui beneït per sempre.Que Déu sigui beneït per sempre.Que Déu sigui beneït per sempre.Que Déu sigui beneït per sempre.

El sacerdot posa vi i una mica d’aigua al calze, i
l’aixeca dient:

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.

El poble aclama:

Que Déu sigui  beneï t  perQue Déu sigui  beneï t  perQue Déu sigui  beneï t  perQue Déu sigui  beneï t  perQue Déu sigui  beneï t  per
sempre.sempre.sempre.sempre.sempre.

Presentem a Déu el pa, el vi i les nostres ofrenes
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Lavabo.  El sacerdot ja té les mans
netes; per què se les renta una altra vegada?
Per dir, amb un gest extern, que igual que l’aigua
traurà de les seves mans les petites brutícies,
de la mateixa manera demana a Déu que la seva
gràcia i misericòrdia netegi la seva ànima de
brutícies. Demana-li-ho tu també, amb les
paraules que en veu baixa diu el sacerdot:
Renteu-me ben bé de les culpes, Senyor,
purifiqueu-me del meu pecat!

Pregueu, germans. El sacerdot diu:
«Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici,
meu i  vostre, sigui  agradable a Déu Pare
omnipotent». Fixa’t que el sacrifici de la Missa
és de Jesucrist, és del sacerdot, i és nostre; és
teu si tu l’has fet teu en posar quelcom de la
teva part: la teva vida, les teves coses.

Presentem a Déu el pa, el vi i les nostres ofrenes

«L’Eucaristia és font i cimal de tota la
vida cristiana. Els altres sagraments, així com tots
els ministeris eclessials i les tasques apostòliques,
estan vinculats a l’Eucaristia  i ordenats a ella.
Perquè l’Eucaristia conté tot el tresor espiritual
de l’Església, que és el Crist mateix, la nostra
Pàsqua.»

(del Catecisme de l’Església Catòlica, n.1324)
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Després el sacerdot, inclinat, diu en veu baixa:

Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit. Que aquest sigui el

nostre sacrifici, agradable a la vostra presència, Senyor, Déu nostre.

El sacerdot es renta les mans dient en veu baixa:

Renteu-me ben bé de les culpes, Senyor, purifiqueu-me del meu pecat.

Al mig de l’altar, estenent i ajuntant les mans, diu:

Pregueu, germans perquè aquest sacrifici, meu i
vostre, sigui agradable a Déu Pare omnipotent.

El poble respon:

Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici,Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici,Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici,Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici,Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici,
a lloança i glòria del seu nom, i també per al nostre béa lloança i glòria del seu nom, i també per al nostre béa lloança i glòria del seu nom, i també per al nostre béa lloança i glòria del seu nom, i també per al nostre béa lloança i glòria del seu nom, i també per al nostre bé
i de tota la seva santa Església.i de tota la seva santa Església.i de tota la seva santa Església.i de tota la seva santa Església.i de tota la seva santa Església.

Després el sacerdot, amb les mans esteses, diu l’oració sobre les ofrenes que
acaba així:

... per Crist Senyor nostre.

Acabada l’oració el poble aclama: Amén.Amén.Amén.Amén.Amén.

Presentem a Déu el pa, el vi i les nostres ofrenes



Pregària Eucarística: donem gràcies a Déu
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Prefaci. Sant.  Ara, davant la proximitat

del moment més important de la Missa, el

sacerdot resa una oració de lloança i d’acció de

gràcies anomenada “Prefaci”. El prefaci canvia

segons els temps litúrgics i les festes. (Advent,

Nadal, Quaresma, Passió, Diumenges, etc.)

 Recordes com comença? “El Senyor si-
gui amb vosaltres”. Amb tots, perquè aquest
“vosaltres” representa tota la humanitat.

“Amunt els cors”. Els elevem al cel per
unir-nos amb tots els que són allí.

“Donem gràcies al Senyor, Déu nostre”.
I ens diu ara el sacerdot el motiu pel qual hem de
donar gràcies.

Per això
amb els Àngels...
Ara que Jesús
vindrà cridem amb
tota la creació:
Sant, Sant...
Beneït el qui ve en
nom del Senyor.
Hosanna a dalt
del cel!

18

Pregària Eucarística: donem gràcies a Déu

Ara el sacerdot comença la pregària eucarística. Estenent les mans, diu:

El Senyor sigui amb vosaltres.
El poble respon:

I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.
El sacerdot, alçant les mans, continua:

Amunt els cors.

El poble:

Els elevem al SenyorEls elevem al SenyorEls elevem al SenyorEls elevem al SenyorEls elevem al Senyor.....

El sacerdot, amb les mans esteses, diu:

Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.

El poble:

Cal ferCal ferCal ferCal ferCal fer-ho i és de justícia.-ho i és de justícia.-ho i és de justícia.-ho i és de justícia.-ho i és de justícia.
El sacerdot continua el prefaci amb les mans esteses. Al final ajunta les mans i,
acompanyat del poble, acaba el prefaci cantant o dient en veu clara:

Sant, sant, sant és elSant, sant, sant és elSant, sant, sant és elSant, sant, sant és elSant, sant, sant és el
SenyorSenyorSenyorSenyorSenyor, Déu de l’univers, Déu de l’univers, Déu de l’univers, Déu de l’univers, Déu de l’univers.....

 El cel i la terra són plens El cel i la terra són plens El cel i la terra són plens El cel i la terra són plens El cel i la terra són plens
de la vostra glòria. Ho-de la vostra glòria. Ho-de la vostra glòria. Ho-de la vostra glòria. Ho-de la vostra glòria. Ho-
sanna a dalt del cel.sanna a dalt del cel.sanna a dalt del cel.sanna a dalt del cel.sanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nomBeneït el qui ve en nomBeneït el qui ve en nomBeneït el qui ve en nomBeneït el qui ve en nom
del Senyordel Senyordel Senyordel Senyordel Senyor. Hosanna a. Hosanna a. Hosanna a. Hosanna a. Hosanna a
dalt del cel.dalt del cel.dalt del cel.dalt del cel.dalt del cel.

Pregària Eucarística: donem gràcies a Déu
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Pregària Eucarística. Hi ha diverses
pregàries eucarístiques. Totes tenen en comú la
invocació a Déu Pare i a l’Esperit Sant; a la
intercessió de la Verge i dels Sants; el demanar
pels fidels vius: el Papa, els Bisbes, etc. I pels
difunts. I el moment més important és la narració
de l’Últim Sopar, que és la part central de la
Missa, perquè Jesús, per mitjà del sacerdot,
convertirà, de manera miraculosa i admirable, el
pa i el vi en el seu Cos i en la seva Sang. Te
n’adones del què passarà? Que Jesús et trobi
esperant-lo amb tot el teu amor i atenció.

Consagració.  És la part més important
de la Missa. Ens agenollem com a senyal
d’adoració. En aquest moment, el sacerdot
repeteix les mateixes paraules de Jesús en l’Últim
Sopar; Jesús parla i actua per mitjà del sacerdot,
i el pa i el vi es converteixen en el Cos i la Sang
del Senyor. Jesús és Déu. Un dia digué: que es
faci la llum; i la llum es féu. Ara diu: això és el
meu cos, i aquest tros de pa es converteix en el
seu cos. Pots dir-li mentre alça l’Hòstia: Senyor
meu i Déu meu, t’estimo. Fes que tingui més
fe. El mateix pots tornar a dir quan alci el calze.
I també: Jesús t’estimo! Jesús t’adoro! Jesús

gràcies per venir a mi!
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El sacerdot amb les mans esteses diu:

Vós sou realment sant, Deu i Pare nostre, i amb
raó us canta lloances tot l’univers creat,perquè, pel vostre
Fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l’Esperit
Sant doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no
deixeu mai de reunir-vos un poble, que, de llevant fins a
ponent, presenti al vostre nom una oblació pura.

El sacerdot estén les mans sobre el pa i el vi i diu:

Per això us supliquem, oh Pare, que santifiqueu
pel vostre Esperit aquestes ofrenes que hem presentat
per a ser consagrades, perquè es converteixin en el Cos
i en la Sang del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor, que
ens confià la celebració d’aquest sagrament.

El sacerdot pren el pa i diu:

Ell mateix, el vespre en què el van trair, prengué el
pa i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà
als seus deixebles, tot dient:

PRENEU I MENGEU-NE TOTS, QUE AIXÒ ÉS EL MEU COS,
ENTREGAT PER VOSALTRES.

Mostra al poble l’hòstia consagrada, la torna a posar damunt la patena i, fent

genuflexió, l’adora.

P r e g à r i a  e u c a r í s t i c a  I I I
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Benvingut Jesús! Ja s’ha realitzat el
miracle. Acaba d’arribar Jesús una altra vegada
a la Terra. Quan vingué per primer cop, al
pessebre de Betlem, només uns pastors li
donaren la benvinguda. Dóna-li tu ara.
Benvingut al teu altar! Què miserables som
els homes, Jesús! Quantes vegades
t’ignorem, perquè no et veiem!

Proclameu el misteri de la fe.  Digues-
li  com els Apòstols: Augmenta’m la fe, Jesús!
Què m’adoni que ets aquí, que et puc rebre
a la comunió d’aquí a pocs minuts. Que
rebré el mateix Déu.

Peticions. Com que Jesús s’ofereix a la

Creu per ajudar-nos, la Missa és la millor oració

per demanar i per obtenir. Per això

immediatament després de la consagració,

preguem per la unitat de l’Església i per cadascun

dels seus membres vius (el Papa, els Bisbes i els

sacerdots, per tots els fidels, pels presents...) I

també demanem pels difunts, perquè tots arribem

al premi de la Vida Eterna. Aprofita aquest

moment també per demanar pels teus pares,

germans, mestres, amics, persones necessitades,

pels difunts que estimaves molt...

P r e g à r i a  e u c a r í s t i c a  I I I

Després pren el calze i continua dient:

Igualment, havent sopat, prengué el calze i,
donant-vos gràcies i beneint-vos, 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 ETER-
NA, VESSADA PER VOSALTRES I PER TOTS ELS HOMES, EN
REMISSIÓ DELS PECATS. FEU AIXÒ, QUE ÉS EL MEU MEMO-
RIAL.

Mostra al poble el calze, el deixa damunt el corporal i, fent genuflexió, l’adora.
Després invita el poble a fer una aclamació de fe:

Proclameu el misteri de la fe.

Anunciem la vostra mort, confessem la vostraAnunciem la vostra mort, confessem la vostraAnunciem la vostra mort, confessem la vostraAnunciem la vostra mort, confessem la vostraAnunciem la vostra mort, confessem la vostra
resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

El saceerdot amb les mans esteses continua:

Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió
salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció
i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn,
us oferim, en aquesta acció de gràcies, el sacrifici sant i
vivent.

Mireu l’ofrena de la vostra Església: reconeixeu-hi
la víctima que ens ha reconciliat amb vós; concediu-nos
que, els qui rebem el Cos i la Sang del vostre Fill, plens
del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol
esperit.

22

P r e g à r i a  e u c a r í s t i c a  I I I



23

Per ell, amb ell i en ell.  El sacerdot aca-

ba d’alçar cap a Déu U i Tri el Cos i la Sang de

Jesús per donar-li tot honor i tota glòria per mitjà

d’Ell. Amb l’Amén final ens unim a aquesta

lloança a Déu. La unió amb el sacrifici de Crist

és el que dóna valor a tots els nostres actes.

P r e g à r i a  e u c a r í s t i c a  I I I

El sacerdot

no només recorda els fets de

la passió, mort i resurrecció

de Crist, sinó que l’Esperit

Sant fa que aquests tinguin

lloc a l’altar a través del

ministeri del sacerdot.

Participant

en aquest sacrifici, ens

convertim en testimonis de

Crist crucificat i ressuscitat,

comprometent-nos a viure la

missió que tenim de ser

apòstols seus.

24

Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna a fi que
obtinguem l’herència amb els vostres escollits, en primer
lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols
i els màrtirs, (amb sant N.: el sant del dia o patró), i amb tots els
sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió.

Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de
reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació.

Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església,
que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre
servent, el papa N., amb el nostre bisbe N., i amb els
altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que
us heu redimit.

Acolliu les súpliques d’aquesta família que heu
admès a la vostra presència. Per la vostra pietat, Pare
clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món.

Als nostres germans difunts i a tots els qui han sortit
d’aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre
Regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos
per sempre de la vostra glòria, per Crist Senyor nostre,
pel qual vós concediu al món tots els béns.

Agafa la patena amb l’hòstia, i el calze, i, alçant-los, diu:

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.

El poble aclama:

Amén.Amén.Amén.Amén.Amén.

P r e g à r i a  e u c a r í s t i c a  I I I
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Parenostre. Fíxa’t quina

sort! Déu Pare està especialment

pendent de les nostres necessitats.

És un Pare, i per això li demanem

amb confiança per mitjà de l’oració

que Crist va ensenyar als apòstols.

Fixa’t en les set peticions que conté

l’oració. La més important és la del

pa, però no el pa dels menjars diaris

sinó el pa espiritual: l’Eucaristia.

«...El nostre Gran Sacerdot (Crist) que
prega per nosaltres, és també Aquell que prega
en nosaltres i és Déu que ens escolta.»

«...La pregària sacerdotal de Jesús ins-
pira, des de dins, les grans peticions del
Parenostre: la preocupació pel nom del Pare, la
passió del seu Regne (la glòria), el compliment
de la voluntat del Pare, del seu designi de salvació
i l’alliberament del mal.» (del Catecisme de l’Església

Catòlica, n. 2749-2750)
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Posats novament el calze i la patena damunt l’altar, el sacerdot amb les mans juntes,
diu:

Fidels a un manament del Salvador, i seguint el
seu diví mestratge, gosem dir:

O bé: Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills
de Déu i podem dir a Déu: Pare. Així, doncs, agraïts i
amb confiança, gosem dir:

Pare nostre, que esteu en el cel: sigui santificat elPare nostre, que esteu en el cel: sigui santificat elPare nostre, que esteu en el cel: sigui santificat elPare nostre, que esteu en el cel: sigui santificat elPare nostre, que esteu en el cel: sigui santificat el
vostre nom; vingui a nosaltres el vostre Regne; faci’vostre nom; vingui a nosaltres el vostre Regne; faci’vostre nom; vingui a nosaltres el vostre Regne; faci’vostre nom; vingui a nosaltres el vostre Regne; faci’vostre nom; vingui a nosaltres el vostre Regne; faci’s las las las las la
vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, SenyorEl nostre pa de cada dia doneu-nos, SenyorEl nostre pa de cada dia doneu-nos, SenyorEl nostre pa de cada dia doneu-nos, SenyorEl nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el, el, el, el, el
dia d’avui; i perdoneu les nostres culpes, així comdia d’avui; i perdoneu les nostres culpes, així comdia d’avui; i perdoneu les nostres culpes, així comdia d’avui; i perdoneu les nostres culpes, així comdia d’avui; i perdoneu les nostres culpes, així com
nosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteunosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteunosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteunosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteunosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteu
que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-
nos de qualsevol mal.nos de qualsevol mal.nos de qualsevol mal.nos de qualsevol mal.nos de qualsevol mal.

Amb les mans esteses, el sacerdot, sol, continua, dient:

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.

El poble acaba l’oració, amb l’aclamació següent:

Perquè són vostres, per sempre, el regne, el po-Perquè són vostres, per sempre, el regne, el po-Perquè són vostres, per sempre, el regne, el po-Perquè són vostres, per sempre, el regne, el po-Perquè són vostres, per sempre, el regne, el po-
der i la glòria.der i la glòria.der i la glòria.der i la glòria.der i la glòria.

E n s  p r e p a r e m  p e r  l a  c o m u n i ó
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Ritu de la pau.  La unió amb Jesús
suposa la unió amb els altres.  Pensa que per
estimar de veritat Jesús has d’estimar més els
altres. Fes  propòsits concrets, demana-li que
t’ajudi a estimar de veritat els altres: Jesús, fes
que hi hagi pau en el món, fes que jo doni

pau, ajuda’m a perdonar.

Fracció del pa. Si t’hi has fixat, quan el
sacerdot parteix la Sagrada Forma, en posa un
trosset al calze. És un ritu molt antic que ens
recorda que Jesús partí el pa i el distribuí als
apostols. La partícula de l’hòstia que el sacerdot
diposita al calze, simbolitza que ambdues espècies
pertanyen a l’única persona de Crist gloriós
present a l’altar.

Anyell de Déu.  Són les paraules de
Joan Baptista en veure passar Jesús. Els jueus
oferien un anyell per purificar-se dels seus pecats.
En la Missa Jesús s’ofereix per obtenir-nos el
perdó dels nostres pecats. Per això, davant un
amic tan gran que se sacrifica d’aquesta manera
per nosaltres, ens sentim molt orgullosos de
prendre’l en la comunió. Però abans, com que
ens sentim indignes de rebre aquest present, ens
preparem demanant-li novament perdó amb
aquelles paraules tan boniques: “Senyor, no sóc
digne que entreu a casa meva; digueu-ho
només de paraula, i serà salva la meva

ànima”.
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Després el sacerdot, amb les mans esteses i en veu clara, diu:

Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols:
Us deixo la pau, us dono 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.

El poble respón:

Amén.Amén.Amén.Amén.Amén.

El sacerdot, estenent i ajuntant les mans, afegeix:

La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.

El poble respon:

I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.

El sacerdot pot afegir «Doneu-vos la pau» «Doneu-vos la pau» «Doneu-vos la pau» «Doneu-vos la pau» «Doneu-vos la pau» i donem la mà als més propers.

Després el sacerdot agafa el pa consagrat i el parteix sobre la patena, i deixa caure
una partícula al calze, dient en secret:

Que aquesta commixtió del Cos i de la Sang de nostre Senyor
Jesucrist, sigui, per a qui els rebrem, penyora de vida eterna.

Entretant es canta o recita:

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

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

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-
nos la pau.nos la pau.nos la pau.nos la pau.nos la pau.

E n s  p r e p a r e m  p e r  l a  c o m u n i ó
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Comunió. Com saps molt bé, per rebre
Jesús el primer que has de fer és estar en gràcia
de Déu -és a dir, sense consciència de pecat mor-
tal- i has d’haver guardat el dejuni eucarístic.

Mentre ets a la fila és un bon moment
per anar repetint comunions espirituals: Jo
voldria Senyor rebre-us amb aquella puresa,
humilitat i devoció amb què us va rebre la
vostra Santíssima Mare, amb l’esperit i el
fervor dels sants! Senyor meu, vine a mi! Pots
també anar resant el “Senyor meu Jesucrist”
preparant la seva arribada.

El sacerdot,  en donar-te el Cos de Je-
sús, et diu: “El Cos de Crist”. I tu respons:
“Amén”.  L’Amén és un gran acte de fe, signifi-
ca: així sia, crec que ets tu, Jesús, encara que
els meus ulls vegin un simple tros de pa.
Digues-ho amb veu alta i clara.

Mentre vas a combregar intenta que res
no et distregui. Després,  torna al teu lloc i parla
amb Jesús, sense parar, de les teves coses. Pots
dir-li el que vulguis, però parla amb Ell. Estigues
pendent d’Ell, que et fa aquesta visita. Si no saps
què dir-li, digues-li  això: Jesús, no sé de què
parlar amb tu. Ajuda’m.

30

Després el sacerdot, amb les mans juntes, diu en secret:

Senyor nostre Jesucrist, Fill del Déu viu, que per voluntat del Pare
i amb la cooperació de l’Esperit Sant, heu donat la vida al món amb la
vostra mort: pel vostre Cos i per la vostra Sang, allibereu-me de tot pecat
i de tot mal, feu-me sempre fidel als vostres manaments i no permeteu

que em separi mai de vós.

El sacerdot fa genuflexió, agafa l’hòstia i tenint-la alçada sobre la patena, diu:

Mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat
del món. Feliços els convidats a la seva taula.

I juntament amb el poble afegeix:

SenyorSenyorSenyorSenyorSenyor, no sóc digne que entreu a casa meva;, no sóc digne que entreu a casa meva;, no sóc digne que entreu a casa meva;, no sóc digne que entreu a casa meva;, no sóc digne que entreu a casa meva;
digueu-ho només de paraula, i serà salva la mevadigueu-ho només de paraula, i serà salva la mevadigueu-ho només de paraula, i serà salva la mevadigueu-ho només de paraula, i serà salva la mevadigueu-ho només de paraula, i serà salva la meva
ànima.ànima.ànima.ànima.ànima.

El sacerdot, de cara a l’altar, diu en secret:

Que el Cos de Crist em guardi per a la vida eterna.

I pren amb reverència el Cos de Crist. Després agafa el calze i diu en secret:

Que la Sang de Crist em guardi per a la vida eterna.

I pren amb reverència la Sang de Crist.

Després agafa el copó, i s’acosta als qui volen combregar, dient:

El Cos de Crist.

El qui vol combregar, diu:

Amén.Amén.Amén.Amén.Amén.

l en profund silenci, torna tothom al seu lloc.

E l m o m e n t  d e  l a  c o m u n i ó
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Purificacions.  T’has fixat com el
sacerdot després de distribuir la comunió, puri-
fica els seus dits, el calze, la patena i la safata,
perquè no hi quedi cap partícula de Cos del
Senyor? Has de tractar amb molta cura i estima
el Cos de Crist. Mentre el sacerdot purifica, tu

tracta’l bé, dient-li que l’estimes...

Acció de gràcies. Després d’haver
purificat els vasos sagrats, el sacerdot es recull
per resar en silenci i donar gràcies personalment
a Déu. És lògic que faci això, perquè acaba de
rebre el Cos i la Sang de Jesús. Tu, has de fer el
mateix: donar gràcies a Déu per l’immens favor
rebut. No t’oblidis que ara ets un autèntic Sagrari.
Jesús és dintre teu amb el seu Cos, amb la seva
Sang, la seva Ànima i la seva Divinitat. I no te’n
vagis corrent en acabar la Missa si has rebut el
Senyor. Seria oblidar-lo massa aviat, com si et
fessin un regal molt bo i, després de mirar-lo, el
deixessis de seguida per anar-te’n a fer una altra
cosa. Queda’t uns minuts amb ell demanant-li
per les teves necessitats espirituals i materials o
resant alguna oració d’acció de gràcies. Gràcies,

Jesús, moltes gràcies.
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Acabada la distribució de la comunió, el sacerdot purifica la patena sobre el calze.
Tot purificant el calze, diu en secret:

Que allò que hem rebut externament amb els llavis ho abasti
interiorment el nostre esperit, Senyor; i que aquest do temporal esdevingui
per a nosaltres un remei etern.

Ara el sacerdot se’n pot anar al seient i guardar una estona de silenci. Després, dret,
diu:

 Preguem.

Seguidament, el sacerdot, amb les mans esteses, diu l’oració de després de la
comunió. Al final, el poble aclama:

Amén.Amén.Amén.Amén.Amén.

El sacerdot, de cara al poble, estenent les mans, diu:

El Senyor sigui amb vosaltres.

El poble respon:

I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.I amb el vostre esperit.

El sacerdot beneeix el poble, dient:

Que us beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill i Esperit
Sant.

El poble respon: Amén.Amén.Amén.Amén.Amén.

Després, el sacerdot, de cara al poble i amb les mans juntes, diu:

Germans, aneu-vos-en en pau.

El poble respon: Donem gràcies a Déu.Donem gràcies a Déu.Donem gràcies a Déu.Donem gràcies a Déu.Donem gràcies a Déu.

Després el sacerdot besa l ’altar, com al començament. I  havent fet
reverència, se’n va.

D e s p r é s  d e  l a  c o m u n i ó
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OFERIMENT
Preneu, Senyor, tota la meva llibertat. Rebeu la

meva memòria, el meu enteniment i tota la meva voluntat. tot el
que tinc i posseeixo, vós m’ho heu donat.

A vós Senyor, ho torno: tot és vostre, disposeu-ne. Doneu-
me solament el vostre amor i gràcia, i ja sóc prou ric.

A JESÚS CRUCIFICAT
Mireu-me, oh estimat i bon Jesús!, agenollat a la vostra

presència us demano amb el més gran fervor que imprimiu en el
meu cor sentiments de fe, esperança i caritat, dolor dels meus
pecats i ferm propòsit de mai més ofendre-us; mentre que jo amb
gran amor i compassió vaig considerant les vostres cinc ferides,
començant per allò que digué de vós, oh Déu meu, el sant profeta
David: han traspassat les meves mans i els meus peus, i es poden
comptar tots els meus ossos.

ÀNIMA DE CRIST
Ànima de Crist, santifiqueu-me.
Cos de Crist, salveu-me.
Sang de Crist, embriagueu-me.
Aigua del costat de Crist, purifiqueu-me.
Passió de Crist, conforteu-me.
O bon Jesús, escolteu-me.
Dins les vostres ferides, guardeu-me.
No permeteu que m’aparti de vós.
De l’enemic maligne, defenseu-me.
A l’hora de la mort, crideu-me.
I feu-me venir a vós, a fi que amb els vostres sants
us alabi pels segles dels segles. Així sia.
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—Ara, en silenci, podem parlar amb
 Jesús que és dins nostre—

Et dono gràcies, Jesús, perquè has vingut i ets dins del meu
cor. Fes que estiguem sempre units. Fes-me fort i bo com tú, per
a fer tot allò que em costa.

Ajuda’m a estudiar, a obeir els meus pares i professors, a
saber ajudar i perdonar als meus companys i amics, i a portar-
me bé amb tots.

Et demano per l’Església, pel Sant Pare, pels bisbes i els
sacerdots; pels meus pares i germans; pels meus professors i pels
meus companys.

Et demano per la pau, per tots aquells que pateixen
qualsevol desgràcia, per tots els malalts. Per tot el món.

A c c i ó  d e  g r à c i e s
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1. Gràcies,  Jesús, per la Santa Missa i per la
comunió. Que n’ets de bo i quant m’estimes! Jesús,

vull aprofitar aquesta estona per adorar-te i dir-te que
t’estimo. Desitjo  estimar-te més, molt més. Voldria donar-te
l’afecte per tantes persones que no t’estimen. Ajuda’m! perquè
sovint m’oblido de Tu, i amb freqüència em venç la temptació
i les males inclinacions.

2. Avui et demano que m’ajudis a ser generós i a dir-te
sempre que sí, encara que, a vegades em costi. Ja ho saps,
que sovint sóc egoista i una mica mandrós; em deixo portar
per l’enveja, l’amor propi, i llavors... ho perdo tot! Però sé
que si torno a tu,  sempre em perdones i em dónes ànims per
seguir lluitant. Que m’adoni que allò que és més important
no és no caure, sinó aixecar-me sempre i lluitar. Dóna’m un
cop de mà, vols? Amb tu és més fàcil complir els propòsits i
així no em desanimo mai. T’enviaré regals: obeiré a la pri-
mera; no em queixaré  per qualsevol cosa; seré amable amb
els altres; no em deixaré portar tant pels meus capricis... Vine
Tu amb mi, Jesús, i ajuda’m!

3. T’enraonaré ara de les persones que més estimo
perquè les beneixis i els donis el que necessitin. Et demano
pels meus pares… germans… familiars… amics… per les per-
sones que m’ajuden… pels malalts… Tu saps Senyor, millor
que jo, el que avui i ara més els convé. Jesús, també vull
demanar-te pel Sant Pare, que tantes oracions necessita per
dur el pes de la teva Església.

A c c i ó  d e  g r à c i e s
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Gràcies, Jesús, perquè et puc rebre. Quines
ganes tenia que arribés aquest moment! T’estimo
molt; ensenya’m a estimar-te més. Crec que ets el Fill de Déu
fet home. Tot ho espero de Tu. T’adoro.

Gràcies per tot, Jesús. Perquè soc cristià. Pels meus pa-
res i germans. Per quedar-te a la comunió. Per perdonar-me
a la confessió.

Tinc moltes coses per demanar-te: Pels meus pares,
germans i familiars. Per l’Església, pel Sant Pare, pels bisbes.
Per tots el sacerdots: perquè n’hi hagi més. Per la pau de tot
el món. Pels meus amics i professors. Per tots els qui
m’ajuden. Pels qui pateixen o estan malalts. Pels qui no et
coneixen. Pels qui no t’estimen.

I per a mi també: Que sàpiga estimar-te més, que
sàpiga obeir i treballar bé, que sàpiga demanar-te perdó quan
em porto malament. Jesús, no permetis que em separi mai
de tu. El que tu vulguis, jo ho estimo. Ensenya’m a estimar
els altres i a fer-los el bé.

Bé, Jesús, ara me n’he d’anar. Em costa deixar-te, però
quan pugui, vindré a fer-te una estona de companyia. Gràcies,
Jesús, per aquesta comunió. T’estimo amb tot el meu cor.

A c c i ó  d e  g r à c i e s
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