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RITUS INICIALS
Cant d'entrada
Un cop reunit el poble, el sacerdot amb els ministres va a l'altar, mentre
s'entona el cant d'entrada: Avui la pau hava baixar del baixat del cel
(CLN, A 11) o un altre cant apropiat. Si no hi ha cant d'entrada, els
fidels o alguns d'ells o un lector recitaran l'antífona d'entrada (cf. Lc
2, 16):

Els pastors van anar corrents i van trobar Maria i
Josep, i el nen ficat al llit al pessebre.
Salutació a l'altar i al poble congregat
Acabat el cant d'entrada, el sacerdot i els fidels, drets, se senyen,
mentre el sacerdot diu:

En el nom del Pare i del Fill, i de l'Esperit Sant.
R. Amén.
El sacerdot, estenent les mans, saluda el poble dient:

La pau i l´amor de Déu, el nostre
Pare, que s´han manifestat en Crist,
nascut per a la nostra salvació,
estiguin amb tots vosaltres.
R. I amb el vostre Esperit.

3

Festa de la Sagrada Família: Jesús, Maria i
Josep

Monició d'entrada
El sacerdot, el diaca o un altre ministre idoni, fa la següent
monició sobre el sentit de la jornada:

La celebració d'aquesta festa de la Sagrada Família, en el
marc de l'Any Família Amoris Lætitia, convocat pel papa
Francesc, ens porta a contemplar amb sorpresa que
«l'encarnació del Fill de Déu obre un nou inici a la
història universal de l'home i la dona. I aquest nou
inici té lloc en el si d'una família, a Natzaret. Jesús va
néixer en una família». Visquem aquest misteri per
poder anunciar l'Evangeli de la família als homes i
dones del nostre temps.
Acte penitencial (tercera fórmula)
El sacerdot convida els fidels al penediment:

Jesucrist, el just, intercedeix per nosaltres i ens
reconcilia amb el Pare. Obrim, doncs, el nostre esperit
al penediment per apropar-nos a la taula del Senyor.
Es fa una pausa breu de silenci. Després, el sacerdot, o un altre
ministre, diu les següents invocacions:

Vós, que heu vingut a complir la voluntat del Pare:
Senyor, tingueu pietat.
R. Senyor, tingueu pietat.

Vós, que, despullat del vostre rang, vau passar per un
de tants: Crist, tingueu pietat.
R. Crist, tingueu pietat.

Vós, que us vau sotmetre obedient a Maria i a Josep:
Senyor, tingueu pietat.
R. Senyor, tingueu pietat.
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El sacerdot conclou amb la següent pregària:

Déu totpoderós
tingui misericòrdia de
nosaltres, perdoni els
nostres pecats
i ens porti a la vida eterna.
R. Amén.
Himne
Es pot introduir amb la següent monició.

Recitem (cantem) l'himne de lloança que perllonga el
càntic dels àngels la nit del Nadal del Senyor.
A continuació, es canta (cf. CLN, cants que van precedits per la lletra C) o
se'n diu l'himne.

Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes
que estima el Senyor. Per la vostra immensa glòria us
lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem
gràcies, Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare
omnipotent. Senyor, Fill únic, Jesucrist; Senyor Déu,
Anyell de Déu, Fill del Pare; Vós que lleveu el pecat del
món, tingueu pietat de nosaltres; Vós que treieu el
pecat del món, ateneu la vostra súplica; Vós que seieu
a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres; perquè
Vós l’únic Sant, Vós l’únic Altíssim, Jesucrist, amb
l'Esperit Sant en la glòria de Déu Pare. Amén.

5

Festa de la Sagrada Família: Jesús, Maria i
Josep

Pregària col·lecta
Acabat l'himne, el sacerdot, amb les mans juntes, diu:

Preguem.
I tots, juntament amb el sacerdot, preguen en silenci durant uns
moments. Després, el sacerdot, amb les mans esteses, diu:

O

H, Déu, que ens heu proposat a la Sagrada Família
com a meravellós exemple,

concediu-nos, amb bondat,
que, imitant les seves virtuts domèstiques i la seva
unió en l’amor, arribem a gaudir dels premis eterns
a la llar del cel.
Ajunta les mans.

Per nostre Senyor Jesucrist, el
Vostre Fill, que viu i regna amb Vós
en la unitat de l'Esperit Sant i és Déu
pels segles dels segles.
R. Amén.

LITÚRGIA DE LA PARAULA
Professió de fe
Acabada l'homilia es fa la professió de fe.

Crec en un 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 de 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, davallá del cel,
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En les paraules que segueixen, fins i es feu home, tots s'inclinen.

I, per obra de l'Esperit Sant, s’encarnà de la Verge
Maria i es feu home; Crucificat desprès 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 parlar per voca 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.
En lloc del Símbol Niceno-constantinopolità, es pot emprar el Símbol
baptismal de l'Església de Roma, també anomenat «dels Apòstols».

Crec en Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la
terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu, nostre Senyor,
En les paraules que segueixen, fins Maria Verge, tots s'inclinen.

el qual va ser concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué
de Maria Verge; patí sota el poder de Ponç Pilat, fou
crucificat, mort i sepultat; devallà als inferns, ressuscità
al tercer dia d'entre els morts; se’n pujà al cel, seu a la
dreta de Déu Pare totpoderós, i d’allí ha de venir a
judicar els vius i els morts.
Crec en l'Esperit Sant, la santa Mare Església catòlica, la
comunió dels sants, la remissió dels pecats; la
resurrecció de la
Carn; la vida perdurable. Amén.
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Oració universal
El sacerdot, amb les mans juntes, convida els fidels a pregar dient:

Preguem al Senyor, el nostre Déu, Pare de la gran
família humana, que ha volgut que el seu Fill naixés i
visqués en el si de la Sagrada Família:
Les intencions són proposades per un diaca o, si no, per un lector o una
altra persona idònia.

1. Per l'Església, perquè aprenguem a caminar junts, dòcils
a les mocions de l´Esperit Sant. Preguem.
2. Pels governants de les nacions, perquè, enfortits pel
desig de justícia i bé, busquin noves estratègies i solucions
pel benestar de tots i per la protecció de les famílies.
Preguem.
3. Per les famílies cristianes, perquè, alimentades per la
gràcia dels sagraments, redescobreixin la frescor de l'amor
recíproc per fer front a les alegries i els dolors de la vida
quotidiana. Preguem.
4. Pels pobres, els malalts i els migrants, perquè,
acompanyats per la proximitat dels altres, trobin consol en
els seus patiments i emprenguin el camí de la seva vida
amb renovada esperança. Preguem.
El sacerdot, amb les mans esteses, acaba la pregària comuna
dient:

Us demanem, Déu de bondat,

que, per la intercessió de la Sagrada
Família, atengueu les peticions
que amb confiança us hem presentat.
Ajunta les mans.
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Per Jesucrist, Senyor nostre.
R. Amén.
Cant de comunió
Quan el sacerdot combrega el Cos de Crist, comença el cant de
comunió: Adeeste fidels (CLN, 71) o un altre cant apropiat.
Després de distribuir la comunió, el capellà pot anar a la seu. Si es
considera oportú, es poden guardar uns moments de silenci o cantar un
salm o càntic de lloança.

Pregària després de la comunió
Després, dret a la seu o a l'altar, el sacerdot, amb les mans juntes, diu:

Preguem.
I tots, juntament amb el sacerdot, preguen en silenci durant uns
moments, tret que aquest silenci ja s'hagi fet abans.
Després, el sacerdot, amb les mans esteses, diu:

P

ARE misericordiós,

concediu a tots els que heu
renovat amb aquests divins
sagraments
imitar fidelment els exemples de la Sagrada
Família perquè, després de les tristeses
d'aquesta vida, puguem gaudir de la seva
eterna companyia al cel.
Ajunta les mans.

Per Jesucrist,nostre Senyor.
R. Amén.
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RITUS DE CONCLUSIÓ
En aquest momentes fan, si cal i amb brevetat, els oportuns anuncis o
advertiments al poble.

Benedicció solemne
El capellà, tornat cap al poble, estenent les mans, diu:

El Senyor sigui amb vosaltres.
R. I amb el vostre esperit.
El diaca o, si no, el mateix sacerdot, pot amonestar els
fidels amb aquestes paraules o altres de semblants:

Inclineu-vos per rebre la benedicció.
Després, el sacerdot, amb les mans esteses continua dient:

Déu, bondat infinita,
que vau dissipar les tenebres
del món amb l'encarnació del
Vostre Fill
i amb el seu naixement
gloriós vau il·luminar
aquest dia sant
allunyeu de nosaltres les tenebres del pecat
i ilumineu els nostres cors amb la llum de la gràcia.
R. Amén.

Qui va encomanar a l'àngel anunciar als
pastors la gran alegria del naixement del
Salvador
us ompli de goig
i us faci també a vosaltres missatgers de l'Evangeli.
R. Amén.
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Qui per l'encarnació del seu Fill
va reconciliar allò humà i allò
diví
us concedeixi la pau a vosaltres, estimats de Déu,
i un dia us admeti entre els membres de l'Església del
cel.
R. Amén.

I la benedicció de Déu totpoderós,
Pare, Fill +, i Esperit Sant,
devalli sobre vosaltres i us acompanyi sempre.
R. Amén.
Comiat
Després el diaca, o el mateix sacerdot, amb les mans juntes, acomiada
al poble dient:

L'alegria del Senyor sigui la nostra
força. Podeu anar en pau.
R. Donemgràcies a Déu.
Després, el sacerdot besa amb veneració l'altar, com al començament,
i, feta la deguda reverència amb els ministres, es retira a la sagristia.

ORACIÓ
Oh, Déu, Pare bo: Maria i Josep, escoltant la vostra veu, us van
oferir les seves vides amb un sí generós, acollint el Vostre Verb
a la llar de Natzaret. Ells van cuidar de l’infant Jesús amb
tendresa i rectitud, el van educar en la seva adolescència en la
mansuetud i la fortalesa, per estimar tothom i perseverar
davant l'adversitat; per la seva intercessió i exemple, concediu
a les nostres famílies escoltar la Paraula Divina per restar
arrelats en Crist; educar els fills en la veritat i el bé per tal que
siguin deixebles missioners; acompanyar els ancians en el
patiment i el dolor, per tal que experimentin la carícia divina. I
així, per mitjà de l'Esperit Sant, siguem testimonis de l'Evangeli
de la vida, llum i esperança de la nostra societat. Amén.
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