El qui dirigeix la pregària combrega ell mateix, i després s’acosta al
peu de l’altar per repartir la comunió, tal com es fa habitualment.
A cadascun dels qui vénen a combregar, quan els dóna el pa
consagrat, els diu:
– El Cos de Crist.
– Amén.
Quan acaba de repartir la comunió, guarda el copó al sagrari, recull
l’altar i seu per fer uns moments de pregària personal, igual com
tothom. Si s’escau, es pot dir una pregària de lloança (per exemple el Magniﬁcat), o un cant d’acció de gràcies.

CELEBRACIÓ
DE LA PARAULA I COMUNIÓ

dirigida per un laic
els dies feiners

CONCLUSIÓ
– Preguem. Déu omnipotent, ja que ens heu alimentat amb els
vostres sagraments, ajudeu-nos també a poder-vos servir amb
una vida que us plagui. Per Crist, Senyor nostre. – Amén.
En comptes d’aquesta oració, es pot dir la del dia corresponent,
amb el mateix criteri que en l’oració inicial.
■ Tots acaben amb el senyal de la creu, mentre que el qui dirigeix la

pregària diu:
– Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi de tot mal, i ens dugui a
la vida eterna.
– Amén.
– Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
– Donem gràcies a Déu.
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INTRODUCCIÓ
■ El qui dirigeix la pregària es col·loca davant d’un micròfon, deixant

la seu buida. Tothom dret. Comença la pregària amb el senyal de
la creu.
– En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. – Amén.
– Donem gràcies a Déu, que ens convida a alimentar-nos amb la
seva paraula i amb el cos del seu Fill. Que sigui beneït pels segles dels segles. – Amén.
■ Preparem-nos a participar en aquesta celebració, reconeixent els

nostres pecats.
Silenci de reﬂexió. A continuació tothom resa:
– 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.

Sagraments

■ El qui dirigeix la pregària puja a l’ambó. Tothom es posa dret.

– Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. – Amén.
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■ Preguem. Escolteu, Senyor, les pregàries del vostre poble:

concediu-nos de veure el que hem de fer
i doneu-nos la força per portar-ho a terme.
Per Crist, Senyor nostre. – Amén.
Si aquest tipus de celebració es fa de manera habitual, serà millor dir, en comptes d’aquesta oració, la que correspongui al dia.
Es pot llegir del missal, o del llibret “La missa de cada dia”.

LITÚRGIA DE LA PARAULA
■ El qui dirigeix la pregària seu al primer banc o en una cadira en un

costat del presbiteri, però no a la seu, que queda buida.
Tothom resta assegut.
■ Ara es llegeix la primera lectura i el salm amb la seva resposta, com

cada dia. També es pot dir l’al·leluia –o l’aclamació corresponent,
durant el temps de Quaresma– i el verset.
■ Quan el lector acaba, el qui dirigeix la pregària puja a l’ambó per

llegir l’evangeli. Tothom es posa dret.
– Lectura de l’evangeli segons sant .... – Glòria a vós, Senyor
I tothom fa el senyal de la creu. Llegeix l’evangeli.
Quan acaba diu:
– Paraula del Senyor. – Lloança a Vós, oh Crist.
■ Tothom seu i es fan uns minuts de silenci per pregar personalment.

LITÚRGIA DE LA COMUNIÓ
■ Un cop llegides les pregàries i quan tothom està assegut, el qui

dirigeix la pregària se’n va a l’altar, i posa el corporal obert al
damunt.
– Posem-nos drets. (Pausa, mentre tothom es posa dret).
Va al sagrari a buscar el copó amb les formes consagrades, el
col·loca al damunt del corporal de l’altar i fa una genuﬂexió.
Tot seguit, des de darrera de l’altar, continua:
■ Fidels a un manament del Salvador, i seguint el seu diví mestratge,

gosem dir:
– 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 a la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

També, segons les circumstàncies, es pot llegir una breu homilia.

■ Abans de participar de la taula del Senyor, mostrem el nostre desig

■ Després del silenci meditatiu, el qui dirigeix la pregària torna al mi-

de ser germans i germanes els uns dels altres. Així doncs, doneu-vos la pau.

cròfon acompanyat del lector que llegirà les pregàries. Tothom
es posa dret.
– El qui dirigeix la pregària llegeix la introducció que hi ha al llibre
de pregàries,
– El lector llegeix les pregàries del dia, com sempre,
– Al ﬁnal de les pregàries, el qui dirigeix la pregària llegeix la conclusió que hi ha al llibre, que acaba amb la resposta de tothom:
- Amén.

■ Un cop tothom s’ha donat la pau, el qui dirigeix la pregària agafa

una forma del copó, la mostra al poble i diu:
– Mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços
els convidats a la seva taula.
– Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva; digueu-ho només
de paraula, i serà salva la meva ànima.

