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ORDINARI DE LA MISSA 
 

 
INICI DE LA CELEBRACIÓ 
 
ENTRADA I SALUTACIÓ 
 
En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant 
Amén. 
 
Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Esperit Sant 
siguin amb tots vosaltres 
I amb el vostre esperit 
 
 
ACTE PENITENCIAL 
 
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. 
 
Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, 
ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. 
Amén. 
 
Senyor, tingueu pietat. 
Senyor, tingueu pietat. 
 
Crist, tingueu pietat. 
Crist, tingueu pietat. 
 
Senyor, tingueu pietat. 
Senyor, tingueu pietat. 
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GLÓRIA 
 
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. 
 
ORACIÓ COL·LECTA 
 
 
LITURGIA DE LA PARAULA 
 
PRIMERA LECTURA 
 
SALM RESPONSORIAL 
 
SEGONA LECTURA 
 
AL·LELUIA 
 
EVANGELI 
 
HOMILIA 
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PROFESSIÓ DE FE 
 
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,  
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 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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PREGARIA DELS FIDELS 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
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 el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa 
de vida. 
Que Déu sigui beneït per sempre. 
 
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 el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en 
beguda espiritual. 
Que Déu sigui beneït per sempre. 
 
 
PREGÀRIA SOBRE LES OFRENES 
 
El Senyor sigui amb vosaltres 
I amb el vostre esperit. 
Amunt el cors. 
Els elevem al Senyor. 
Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. 
Cal fer-ho i és de justícia. 
 
 
PREGÀRIA EUCARÍSTICA II 
 
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 + 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. 
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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 TOTS ELS HOMES, 
EN REMISSIÓ DELS PECATS. 
 
FEU AIXÒ QUE ÉS EL MEU MEMORIAL. 
 
Proclameu el misteri de la fe. 
 
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 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 
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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 els apòstols, 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.  
Amén. 

PREGÀRIA EUCARÍSTICA III 
 
Vós sou realment sant, Déu 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. 
 
Per això us supliquem, oh Pare, 
que santifiqueu pel vostre Esperit 
aquestes ofrenes 
que hem presentat per 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. 
 
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. 
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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 ETERNA, 
VESSADA PER VOSALTRES 
I PER TOTS ELS HOMES, 
EN REMISSIÓ DELS PECATS. 
 
FEU AIXÒ QUE ÉS EL MEU MEMORIAL. 
 
Proclameu el misteri de la fe 
Anunciem la vostra mort,  
confessem la vostra resurrecció,  
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. 
 
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. 
 
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 
i amb tots els sants, 
que sempre ens ajuden 
amb la seva intercessió. 
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Us preguem, Senyor, 
que aquesta víctima 
que ens fa novament amics vostres, 
doni 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, misericordiós, 
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. 
Allí esperem retrobar-nos amb ells 
i saciar-nos per sempre de la vostra glòria. 
 
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. 
Amén. 

RITUS DE LA COMUNIÓ 
 
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 a la temptació.  
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 
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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. 
Perquè són vostres, per sempre, el regne, el poder i la glòria. 
 
RITU DE LA PAU 
 
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. 
 
La pau del Senyor sigui amb vosaltres. 
I amb el vostre esperit. 
 
Doneu-vos la pau.  
 
ANYELL DE DÉU 
 
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. 
 
COMUNIÓ 
 
PREGÀRIA DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 
 
RITUS DE CONCLUSIÓ 
 
El Senyor sigui amb vosaltres. 
I amb el vostre esperit. 
 
Que un beneeixi Déu Pare totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. 
Amén. 
 
Germans, aneu-vos-en en pau. 
Donem gràcies a Déu. 
 


