SUBSIDI LITÚRGIC PER LA
JORNADA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
27 de desembre de 2020

«Els ancians, tresor de l'Església i de la societat»
MONICIÓ D'ENTRADA
En aquest diumenge de l'Octava de Nadal, celebrem amb immens goig la festa de la
Sagrada Família, que se'ns proposa com a model de confiança en Déu, de disponibilitat
al seu pla de salvació i de fidelitat per posar-ho en pràctica. En el llenguatge comú
s'interpreta com "tresor" una cosa molt valuosa que, precisament per això, és
custodiada amb cura. Volem en aquesta celebració donar gràcies al Senyor pel tresor
que són la gent gran en l'Església i en la societat. Demanem per ells perquè, en
expressió del Papa Francesc, romanguin com arbres vius, que en la vellesa no deixen
de donar fruit.

ACTE PENITENCIAL
Llibre de la Seu, festa de la Sagrada Família, pàg. 89.
-

Tu, que has vingut a complir la voluntat del Pare:
Senyor, tingueu pietat. R.

-

Tu, que despullat del teu rang, vas passar per un de tants:
Crist, tingueu pietat. R.

-

Tu, que et vas sotmetre obedient a Maria i Josep:
Senyor, tingueu pietat. R.

PREGÀRIA DELS FIDELS
Preguem al Senyor, el nostre Déu, Pare de la gran família humana, que ha volgut
que el seu Fill nasqués i visqués en el si de la Sagrada Família.
-

Pare de misericòrdia, que guies amb amor provident la teva Església, enforteix
el papa Francesc i els nostres pastors en la seva proclamació de l'evangeli de
la família. Preguem.

-

Pare de veritat, que il·lumines les ments dels teus fills perquè arribin a la
veritat del món i de l'home, concedeix la llum als governants de les nacions
perquè legislin buscant sempre el bé de la gent gran. Preguem.

-

Pare de tot consol, que enfortiu els vostres fills enmig de les proves i tribulacions
de la vida, alleugeriu el dolor dels malalts i doneu força als que en tenen cura.
Preguem.

-

Pare de bondat, que doneu la vostra saviesa als senzills d'aquest món,
Atorgueu-nos aquest do i feu que tots posem la nostra confiança únicament
en Vos. Preguem.

Us demanem, Déu de Bondat,
que, per intercessió de la Sagrada
Família, atengueu les peticions
que amb confiança us hem
presentat. Per Jesucrist, el
nostre Senyor. Amén.

BENEDICCIÓ FINAL
Missal Romà, benedicció solemne per a la Nativitat de el Senyor, pàg. 577.
Déu, bondat infinita, que vau dissipar les tenebres del món amb l'encarnació del vostre
Fill i que amb el seu naixement gloriós vau il·luminar aquest dia sant, allunyeu de
nosaltres les tenebres del pecat i il·lumineu els nostres cors amb la llum de la gràcia.
R Amén.
Qui va encomanar a l'àngel anunciar els pastors la gran alegria del naixement del
Salvador us ompli de goig i us faci també a vosaltres missatgers de l'Evangeli.
R Amén.
Qui per l'encarnació del seu Fill va reconciliar l'humà i el diví us doni la pau a vosaltres,
estimats de Déu, i un dia us admeti entre els membres de l'Església de cel.
R Amén.
I la benedicció de Déu totpoderós, Pare, Fill + i Esperit Sant, davalli sobre vosaltres i
us acompanyi sempre.
R Amén.

