SUBSIDIO LITÚRXICO PARA A XORNADA DA
SAGRADA FAMILIA
27 de decembro de 2020

«Os anciáns, tesouro da Igrexa e da sociedade»

MONICIÓN DE ENTRADA
Neste domingo da Oitava de Nadal, celebramos con inmenso gozo a
festa da Sagrada Familia, que se nos propón como modelo de
confianza en Deus, da dispoñibilidade o seu plan de salvación y de
fidelidade para poñelo en práctica. Na linguaxe común interprétase
“tesouro” coma algo moi valioso que, precisamente por iso,
custódiase con coidado. Queremos nesta celebración dar grazas ó
Señor polo tesouro que son los maiores na Igrexa e na sociedade.
Pidamos por eles para que, en expresión do papa Francisco,
permanezan coma árbores vivos, que en la vellez non deixan de dar
froito.

ACTO PENITENCIAL
•

Tú , que viñeches cumprir a vontade do Pai: Señor, ten piedade de
nós. R.

•

Tú , que despoxado do teu rango, pasaches por un de tantos: Cristo,
ten piedade de nós. R.

•

Tú , que te sometiches obediente a Marı́a y a Xosé : Señor, ten
piedade de nós. R.

ORACIÓN DOS FIELES
Oremos ó Señ or, noso Deus, Pai da gran familia humana, que quixo
que o seu Fillo nacese e vivise no seo da Sagrada Familia.

® Pai de misericordia, que guías con amor providente a túa
Igrexa, fortalece ao papa Francisco e aos nosos pastores na
súa proclamació n do Evanxeo da familia. Preguemos ó Señor.

® Pai de verdade, que iluminas as mentes dos teus fillos para
que escudriñ en a verdade do mundo e do home, concede a túa
luz ós gobernantes das nacións para que lexislen buscando
sempre o ben dos anciáns. Preguemos ó Señor.

® Pai de todo consolo, que fortaleces ós teus fillos en medio das
probas e tribulacións da vida, alivia a dor dos enfermos e dá
forza a quen os coida. Preguemos ó Señor.

® Pai de bondade, que das a túa sabedoría ós sinxelos deste
mundo, outórganos este don e fai que todos poñamos a nosa
confianza unicamente en Ti. Preguemos ó Señor.
Pedímoscho, Deus de Bondade,
que, por intercesión da Sagrada Familia, atendas as peticións
que con confianza che presentamos. Por Cristo, noso Señ or.

