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Solemnitat de
l'Anunciació del Senyor
25 març 2021 - Jornada per la vida
Subsidi per a la celebració eucarística
Ritus inicials
Monició d'entrada
Ens reunim per celebrar la solemnitat de l'Encarnació del Senyor, el
Misteri pel qual el Verb de Déu, per la nostra salvació, es va fer
veritablement home en les entranyes de Maria Santíssima, sense
deixar de ser veritablement Déu. En l'Any de Sant Josep, convocat
pel papa Francesc, no podem deixar de pensar que el Fill de Déu
encarnat va ser cuidat no només per Maria, sinó també per Sant
Josep, que va fer de la seva vida un servei, una ofrena humil a Déu,
col·laborant així en la missió redemptora del Salvador, defensant la
vida del Nen Déu, acabat de néixer, davant els atacs dels que volien
acabar amb ella. La Jornada per la Vida, que es celebra avui sota el
lema custodis de la vida, ens recorda que també en l'actualitat la vida
té un valor sagrat,
Acte penitencial
El Senyor Jesús, que per nosaltres i per la nostra salvació es va fer
home, intercedeix ara per nosaltres i ens reconcilia amb el Pare.
Obrim, doncs, el nostre esperit al penediment, per apropar-nos a la
taula de el Senyor.
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— Vós que us vau fer semblant a nosaltres, excepte en el pecat:
Senyor, tingueu pietat.
— Vós que a l'entrar en el món us vau oferir en sacrifici per a
nosaltres:
Crist, tingueu pietat.
— Vós, el fruit beneït del ventre de Maria:
Senyor, tingueu pietat.
Es diu el Glòria.
Oració col·lecta
Oh Déu,
heu volgut que vostre Verb
assumís la veritat de la carn humana en
el si de la Mare de Déu;
concediu-nos que quants confessem al nostre Redemptor,
Déu i home veritable,
mereixem ser partícips també de la
seva naturalesa divina.
Per nostre Senyor Jesucrist.

Litúrgia de la Paraula
Pregària dels fidels
Preguem a Déu Pare, en aquesta solemnitat de l'Encarnació del Senyor i fem-ho especialment recolzats en la intercessió de sant Josep,
custodi de la vida del Salvador.
— per l'Església santa de Déu, perquè, per intercessió de Sant
Josep, pare estimat, proclami amb goig l'Evangeli de la vida.
Preguem al Senyor.
— pels governs i els legisladors de les nacions, perquè,
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per intercessió de Sant Josep, pare obedient, promoguin
iniciatives en defensa de la vida humana, des de la concepció
fins a la seva mort natural. Preguem a el Senyor.
— pels pares, perquè, per intercessió de Sant Josep, pare a l'ombra,
assumeixin amb responsabilitat la tasca que Déu els confia.
Preguem a el Senyor.
— per les dones que experimenten dificultats en el seu embaràs,
perquè, per intercessió de Sant Josep, pare en la tendresa, rebin
la fortalesa que ve de l'Esperit Sant. Preguem a el Senyor.
— per tots els que ofereixen un suport integral a les dones gestants,
perquè, per intercessió de Sant Josep, pare de la valentia
creativa, trobin l'ajuda necessària per dur a terme la seva
important tasca. Preguem a el Senyor.
— pels treballadors, perquè, per intercessió de Sant Josep, pare
treballador, descobreixin com el seu treball és participació en
l'obra mateixa de la salvació, en oportunitat per accelerar
l'adveniment del Regne. Preguem a el Senyor.
— per tots els malalts i la gent gran, especialment pels que més
estan patint les conseqüències de la pandèmia, perquè, per
intercessió de Sant Josep, pare en l'acollida, sentin la proximitat
sol • lícita dels que tenen la missió de cuidar-los. Preguem a el
Senyor.
— per tots nosaltres, reunits per celebrar l'eucaristia en aquesta
solemnitat de l'Encarnació, perquè, per intercessió de Sant
Josep, patró de l'Església universal, creixem en la fe, l'esperança
i la caritat. Preguem al Senyor.
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Déu, Pare bo,
Que vau encomanar a sant
Josep la cura de Jesús i
Maria;
feu que segueixi tenint cura de la vostra
família a la terra perquè arribem a heretar les
vostres promeses.
Per Jesucrist, el nostre Senyor.

Ritu de conclusió
Oració després de la comunió
Et demanem, Senyor, que confirmeu en els nostres cors els
sagraments de la veritable fe,
perquè quants confessem el Fill concebut per la Verge, Déu i
home veritable,
mereixem arribar a l'alegria eterna
per la força de la seva resurrecció
salvadora. Per Jesucrist nostre Senyor.
Benedicció solemne
El Déu, que en la seva providència
amorosa va voler salvar el gènere humà
pel fruit beneït del si de la Mare de Déu, us
ompli de les seves benediccions.
R. Amén.
Que us acompanyi sempre la protecció de la Mare de
Déu, per qui heu rebut a l'Autor de la vida.
R. Amén.
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I a tots vosaltres
us concedeixi el Senyor de la vida
l'alegria de l'Esperit i els béns del seu regne.
R. Amén.
I la benedicció de Déu totpoderós,
Pare, Fill + i Esperit Sant, davalli
sobre vosaltres.
R. Amén.
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