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En aquesta celebració s’insereixen els textos complets del ritu de la missa

“COR I SENY”
INICI DE LA CELEBRACIÓ
Entrada i salutació
Sacerdot: En el nom del Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant.
Tots: Amén.
S: Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare
i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
T: I amb el vostre esperit
INTRODUCCIÓ
L'evangeli d'avui ens parla sobre la importància de construir la nostra
vida, el nostre futur, sobre Roca ferma. Fixar els fonaments d'una vida
plena i feliç, passa per sustentar-la en un lloc ferm, en certeses i en
valors que es mantinguin immutables al llarg dels anys.
Tots nosaltres vivim inserits en una societat que és líquida i variable,
on a les persones els manca sovint profunditat i fermesa en les
conviccions i en les decisions.
I per això necessitem certeses, punts fixos que ens parlin de la
veritable essència de l'ésser humà. Aquesta fermesa només la podem
basar en la Fe certa i tangible en Jesús de Natzaret. Ell és la roca
ferma on hi edifiquem la nostra vida.
Acte penitencial
S: Germans, per tal de celebrar dignament aquests sagrats misteris,
reconeguem els nostres pecats.
• Moltes vegades pensem que som els amos del món i de la vida, per
posseir càrrecs o títols, i ens oblidem de Jesús. Per això : Senyor,
tingueu pietat.
Tots: Senyor, tingueu pietat.
•

Moltes vegades ens creiem déus, i ens atrevim, fins i tot, a
demanar comptes a Déu de la marxa del món, si no ens agrada
com va. Per això : Crist, tingueu pietat.
Tots: Senyor, tingueu pietat.

EUCARISTIA D’INICI DE CURS

Curs 2018/2019

•

Moltes vegades menyspreem als qui viuen i treballen al nostre
costat, sense adonar-nos de què, ells també, són fills de Déu. Per
això : Senyor, tingueu pietat.
Tots: Senyor, tingueu pietat.

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.
S: Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
T: Amén.
Himne de lloança
Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes
que estima el Senyor.
Us lloem, us beneïm,
us adorem, us glorifiquem,
us 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.
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Oració de col·lecta:
S. Senyor, ens hem reunit per a celebrar
la primera missa del curs.
En ella us hi volem donar gràcies
per les vacances que acabem de passar.
Us donem gràcies, també,
perquè hem tornat a trobar-nos plegats
amb els amics, els companys i els professors.
Us demanem que ens acompanyeu durant aquest nou curs
i que ens prepareu el cor i el seny, per tal que
l'estudi, l'esforç i la convivència de cada dia
ens acostin més a Vós i als altres.
Per nostre Senyor Jesucrist....
T: Amén.

LITÚRGIA DE LA PARAULA
LECTURA PRIMERA
Lectura del Profeta Isaïes. (Is 50, 5-9a)
En aquells dies Isaïes digué:
El Senyor m'ha parlat a cau d'orella
i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere:
he parat l'esquena als qui m'assotaven
i les galtes als qui m'arrancaven la barba;
no he amagat la cara davant d'ofenses i escopinades.
El Senyor m'ajuda: per això no em dono per vençut;
per això paro com una roca la cara
i sé que no quedaré avergonyit.
Tinc al meu costat el jutge que em declara innocent.
¿Qui vol pledejar amb mi? Compareguem plegats.
¿Qui vol ser el meu acusador? Que se m'acosti.
Déu, el Senyor, em defensa: qui em podrà condemnar?
Lector: Paraula de Déu
T: Us lloem, Senyor.
SALM (Salm 114)
Estimo de tot cor el Senyor:
el Senyor ha escoltat la meva súplica,
ha escoltat el meu clam així que l'invocava.
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R. Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.
M'envoltaven els llaços de la mort,
tenia davant meu els seus paranys,
i dintre meu l'angoixa i el neguit.
Vaig invocar el nom del Senyor:
«Ah, Senyor, salveu-me la vida».
R. Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.
El Senyor és just i benigne,
el nostre Déu sap compadir.
El Senyor salvaguarda els senzills,
jo era feble i m'ha salvat.
R. Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.
Ha alliberat de la mort la meva vida,
els meus ulls, de negar-se en el plor,
els meus peus, de donar un pas en fals.
Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.
R. Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.
LECTURA SEGONA (Rom 12, 4-8)
Lectura de la carta de l’apòstol sant Pau als cristians de Roma.
Germans, en un cos, hi ha molts membres,
que no tots tenen la mateixa funció.
Igualment nosaltres, que som tants,
units en Crist formem un sol cos
i som membres els uns dels altres.
Tenim dons diferents, segons la gràcia
que hem rebut de Déu.
El qui té el do profètic, que vagi d’acord amb la fe.
El qui té el do de servir, d’ensenyar o d’exhortar,
que realment serveixi, ensenyi o exhorti.
El qui comparteix amb un altre allò que té,
que doni sense reserva.
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Que els qui ocupen un càrrec de dirigents,
s’hi dediquin amb tota sol·licitud.
Que els qui ajuden les persones necessitades,
ho facin amb alegria.
Lector: Paraula de Déu
T: Us lloem, Senyor.
AL·LELUIA
EVANGELI

(Lc 6, 46-49)

El Senyor sigui amb vosaltres.
T: I amb el vostre esperit.
X Lectura del sant Evangeli segons sant Lluc
T: Glòria a vós, Senyor.
Per què m'aneu dient:
"Senyor, Senyor", i no compliu el que jo dic?
Jo us diré a qui s'assemblen
tots els qui vénen a escoltar les meves paraules i les compleixen.
Són com un home que, per construir una casa,
cava i enfondeix fins que arriba a posar el fonament sobre la roca.
Quan ve una inundació,
el corrent del riu envesteix contra aquella casa,
però no la pot somoure, perquè està ben fonamentada.
Però els qui després d'escoltar les meves paraules
no les compleixen,
són com un home que construeix una casa sobre terra,
sense fonament.
Així que l'envesteix el corrent del riu, s'ensorra,
i queda del tot destruïda».
S. Paraula del Senyor.
T: Lloança a vós, oh Crist.
Homilia
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Credo
Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.
I en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu,
Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres, els homes,
i per la nostra salvació davallà del cel.
I, per obra de l'Esperit Sant,
s'encarnà de la Verge Maria,
i es féu home.
Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat,
i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures,
on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar
els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.
Crec 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
és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.
I en una sola Església,
santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme
per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts,
i la vida de la glòria. Amén.
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PETICIONS
• Ara que iniciem aquest nou curs escolar, volem demanar-te per
tots els que formem la Comunitat Educativa dels Fills de la Sagrada
Família. Per tots nosaltres, els alumnes, pels professors que
caminen al nostre costat, per les nostres famílies que ens recolzen i
ens intenten guiar en la vida. PREGUEM EL SENYOR.
Tots: Escolteu-nos, Senyor
• Perquè durant aquest curs ens ajudis a créixer en la cultura del
cor i de la intel·ligència. PREGUEM EL SENYOR.
Tots: Escolteu-nos, Senyor
• No podem oblidar avui els nens que viuen l'emigració o pateixen
el refugi, per tots els nens i joves que com nosaltres, encara que en
circumstàncies distintes, viuen aquesta etapa escolar. PREGUEM EL
SENYOR.
Tots: Escolteu-nos, Senyor
• Et demanem per totes persones que, de forma callada, treballen
per fer d'aquest món un lloc per a tothom. Pels qui entreguen les
seves vides dia a dia pels més pobres i necessitats de la terra.
PREGUEM EL SENYOR.
Tots: Escolteu-nos, Senyor
• Que estiguem sempre disposats a ajudar a qui més ho necessiti.
PREGUEM EL SENYOR.
Tots: Escolteu-nos, Senyor
• De forma molt especial, et demanem per la Pau en el món. Avui
volem recordar tots aquells que pateixen la guerra, la misèria i el
no-sentit de la violència. Fes-nos persones de Pau, d'aquesta pau
que neix en el cor i s'estén pertot i en tots. PREGUEM EL SENYOR.
Tots: Escolteu-nos, Senyor
• I finalment, et volem demanar forces, ganes, il·lusió, paciència,
treball, estudi... tot allò que no ha de faltar i que ha d'ajudar a
construir-nos com a bones persones i bons homes i dones del futur.
PREGUEM EL SENYOR.
Tots: Escolteu-nos, Senyor
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LITÚRGIA EUCARÍSTICA
OFERTORI
Presentació de les ofrenes
Creu: T'oferim aquesta creu com a símbol de la nostra identitat
cristiana i de la nostra entrega als altres com Jesús ens demana.
Cartell Manyanet o xapa amb símbol Manyanet: T'oferim aquest
cartell com a símbol de la nostra identitat manyanetiana perquè
puguem créixer en intel·ligència i en amor.
Pedres de tamany mitjà o bé organitzador gràfic de la
dinàmica: T'oferim aquestes pedres, com a símbol de la nostra
determinació a construir sobre roca ferma els meus desitjos i els
meus objectius d'aquest curs i de la meva vida. Perquè puguem i
sapiguem transitar del cor cap a la intel·ligència.
Quadern del col·legi: T'oferim aquest quadern en blanc, com a
símbol del nostre desig de voler treure el millor de nosaltres
mateixos en aquest curs.
Pa i vi: T'oferim el pa i el vi que seran el teu Cos i Sang. Estem
segurs que ens donaran les forces necessàries per dur a terme
nostre treball en aquest curs, sent fidels a la nostra identitat com a
cristians.
Oferiment del pa i del vi
S: 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 del homes: us
el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida.
T: Que Déu sigui beneït per sempre.
S: 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 del homes: us
el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda
espiritual.
T: Que Déu sigui beneït per sempre.
Invitació a la pregària
S: Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici, meu i vostre, sigui
agradable a Déu Pare omnipotent.
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T: Que el Senyor rebi de mans vostres
aquest sacrifici,
a lloança i glòria del seu nom,
i també per al nostre bé
i de tota la seva santa Església.
Oració sobre les ofrenes
S. En la nostra primera reunió eucarística,
us oferim, Senyor, el pa i el vi.
També us presentem el compromís nostre
de ser estudiosos, amics, cristians,
durant el curs que ara comencem.
Rebeu-ho tot amb bondat
i feu que el pa i el vi siguin per a nosaltres
sagrament de salvació.
Per Jesucrist, Senyor nostre.
T: Amén.

PREGÀRIA EUCARÍSTICA

S: El Senyor sigui amb vosaltres
T: I amb el vostre esperit.
S: Amunt el cors.
T: Els elevem al Senyor.
S: Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
T: Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
que, sempre i en tot lloc, Pare sant,
us donem gràcies
per Jesucrist, el vostre Fill estimat.
Ell és la vostra Paraula,
per la qual vau crear totes les coses.
Vós ens l’heu enviat com a salvador i redemptor,
encarnat per obra de l’Esperit Sant
i nascut de la Verge Maria.
Ell, per complir la vostra voluntat
i guanyar per a vós un poble sant,
estengué els braços a la creu;
així destruïa la mort
i ens feia conèixer la resurrecció.
Per això, amb els àngels i amb els sants
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proclamem la vostra glòria, tot dient:
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.
Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat.
Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes
fent que hi davalli el vostre Esperit, com la rosada,
perquè es converteixin per a nosaltres
en el Cos X i en la Sang de Jesucrist, nostre Senyor.
Ell, en oferir-se lliurement a la passió prengué el pa
i, dient l’acció de gràcies, el partí,
i el donà als seus deixebles, tot dient:
Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu Cos,
entregat per vosaltres.
Igualment, havent sopat, prengué el calze,
i, novament donant-vos gràcies,
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 eterna,
vessada per vosaltres i per molts
en remissió dels pecats.
Feu això que és el meu memorial.
S: Proclameu el misteri de la fe
T: Anunciem la vostra mort,
confessem la vostra resurrecció,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
Per això, fent el memorial de la mort
i de la resurrecció del vostre Fill, us oferim, oh Pare,
el pa de la vida i el calze de la salvació,
i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes
de servir-vos a la vostra presència.
Us supliquem humilment que l'Esperit Sant
uneixi en un sol cos els qui participem

EUCARISTIA D’INICI DE CURS

Curs 2018/2019

del Cos i de la Sang de Crist.
Recordeu-vos, Senyor de la vostra Església,
estesa per tot el món,
feu-la perfecta en la caritat,
juntament amb el papa N.,
amb el nostre bisbe N.
i amb tots els pastors del vostre poble,
Recordeu-vos també dels nostres germans
que moriren en l'esperança de la resurrecció,
i de tots els difunts que descansen
en el si de la vostra misericòrdia.
Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada.
Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres
i feu que, amb la Verge Maria, Mare de Déu,
amb sant Josep el seu espòs,
amb els apòstols, sant N., sant Josep Manyanet
i els justos de tots els temps
que han viscut en la vostra amistat,
tinguem part en la vida eterna,
i puguem lloar-vos i glorificar-vos
per Jesucrist, el vostre Fill.
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.
T: Amén.

RITU DE LA COMUNIÓ
Parenostre
S: 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
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els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres
caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
S: 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.
T: Perquè són vostres, per sempre,
el regne, el poder i la glòria.
Ritu de la pau
S: 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.
T: Amén.
S: La pau del Senyor sigui amb vosaltres.
T: I amb el vostre esperit.
S: Doneu-vos la pau.
Ritu de la fracció del Pa
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.
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Comunió
S: Mireu l'Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món.
Feliços els convidats a la seva taula.
T: Senyor,
no sóc digne que entreu a casa meva;
digueu-ho només de paraula,
i serà salva la meva ànima.
S: El cos de Crist.
T: Amén.
ORACIÓ FINAL
“En edificar sobre la roca ferma, la vostra vida no serà solament sòlida
i estable, sinó que contribuirà a projectar la llum de Crist sobre els
vostres coetanis i sobre tota la humanitat, mostrant una alternativa
vàlida a tantes persones que s'han ensorrat al llarg del camí vida,
perquè els fonaments de la seva existència eren inconsistents.
A tants que s'acontenten de seguir els corrents de la moda, els qui
s'acontenten amb els capricis i els interessos immediats, oblidant la
justícia vertadera, o bé que es refugien en els parers i opinions
pròpies, en comptes de buscar honestament la veritat sense adjectius.
Sí, n’hi ha molts que, gairebé creient-se déus, pensen no tenen
necessitat de més arrels ni altres fonaments que ells mateixos:
ü desitjarien decidir per ells mateixos, tot sols, allò que és veritat o
que no ho és; el que és bo o el que és dolent; el que és més just
o més injust;
ü decidir qui és digne de viure o qui pot ser sacrificat per tal
d'assolir altres preferències;
ü que cada instant sigui com donar un pas a l'atzar, sense cap
rumb fix, deixant-se portar per l'impuls de cada moment.
Aquestes temptacions sempre estan a l'aguait. És important no
sucumbir a elles, perquè, en realitat, condueixen a una manera de
viure tan evanescent com una existència sense horitzons, una llibertat
sense Déu.
Nosaltres, en canvi, sabem bé que hem estat creats lliures, a imatge
de Déu, precisament perquè siguem protagonistes de la recerca de la
veritat i del bé, responsables de les nostres accions, i no només
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executors cecs, sinó col·laboradors creatius en la tasca de conrear i
embellir l'obra de la creació.
Déu vol un interlocutor responsable, algú que pugui dialogar amb Ell i
estimar-lo.
(Paraules del papa Benet XVI en l'acte d’acollida dels joves a la plaça de la Cibeles de
Madrid, en ocasió de la Jornada Mundial de la Joventut de l’any 2011)

Pregària de postcomunió
S. En acabar aquesta eucaristia us donem gràcies, Senyor:
Gràcies per les vacances
i per la vostra Paraula.
Gràcies perquè sabem que Vós ens acompanyeu sempre.
Ajudeu-nos per tal que sapiguem correspondre sempre
a la vostra amistat, essent treballadors,
amables i responsables.
Per Jesucrist, Senyor nostre.
T: Amén.

COMIAT
S.
T:
S.
T:
S.
T:

El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Que us beneeixi Déu, totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
Aneu-vos-en en pau.
Donem gràcies a Déu.

