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Material de celebracions i pregàries 
del 9 al 12 d’abril 2020 

 



 

Benvolgudes i benvolguts 

 

 

En primer lloc desitjar-vos que totes i tots vosaltres, així com els vostres familiars i amics 

us trobeu bé de salut. També volem tenir  presents a totes les persones malaltes, enviant- 

los  ànims a elles i els seus familiars tot desitjant-los una ràpida recuperació, així com  

recordem  tots els difunts i les seves families. Els tenim presents en les nostres pregàries. 

 

Com a conseqüència  de la situació provocada per la crisi sanitària del Covid-19, aquest  

any no podrem celebrar  presencialment ni viure comunitariament la trobada de  

celebració de la Setmana Santa a Can Bajona. 

Amb tot volem compartir encara que sigui en la distància física, que no de sentiment, la 

celebració de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús, tot desitjant una Pasqua il.lusionadora 

i renovada amb noves forces per saber encarar la situació. 

 

Per tal de poder compartir i viure aquesta Setmana Santa, en les nostres darreres 

comunicacions us hem adjuntant les Pistes que ha preparat el consiliari Pepe Baena i la 

ponència elaborada per la comissió de formació - Formació. Companya de viatge militant. 

(també trobareu tota la documentació a la nostra pàgina web) 

 

Tal com apuntàvem en la invitació a la celebració de la Setmana Santa, aprofitant que  

aquest any la Formació és la nostra línia prioritària d’actuació, volem que aquesta  

formació ens ajudi en el nostre compromís evangelitzador del món obrer a partir de 

 l’opció de Jesús pels més pobres i humils.  

Malauradament una derivada d’aquesta crisi sanitària és la crisi social i econòmica que  

ja tenim aquí i que ja està colpejant moltes persones treballadores, joves, immigrants… 

Més que mai hem de posar la nostra mirada i el nostre treball en aquestes persones per tal 

d’evitar i/o mitigar que rebin les conseqüències  més dures d’aquesta crisi sanitària, social 

i econòmica. 

 

En la confiança que entre totes i tots i amb l’ajuda del Senyor ens en sortirem, rebeu una  

forta abraçada. 

 

Cordialment, 

El Comitè Permanent 
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Dijous Sant - Celebració del Sant Sopar 
 

 
 
 

 Cant d’entrada  

 
1.-He nascut en un poble, 

en un bany de llibertat,. 

nascut en el poble del Crist, 

marcat amb el do de l'Esperit, 

un poble que em dóna la fe 

i em fa caminar amb esperança 

 

2.-El meu poble va néixer en una festa, 

el meu poble va néixer entorn d'un pa, 

la nit la mort tenia llesta, 

el vi passava de mà en mà, 

el meu poble va néixer a preu de sang 

i la mort feria tot passant. 

 

3.-El meu poble va néixer a Pentecosta, 

el meu poble va néixer als quatre vents, 

per ser llevat d'aquest món nostre, 

per dur l'Esperit a tanta gent, 

el meu poble és un poble joiós 

fet al sol i al vent impetuós. 

 

4.-El meu poble ha fet un llarg viatge, 

el meu poble camina en el temps; 

en duu ferides a la imatge, 

en duu les senyes a la pell, 

el meu poble reneix a la il·lusió 

quan es dreça fidel al seu Senyor. 
 

 

 
 

 MONICIÓ D’ENTRADA A LA CELEBRACIÓ (llegida per dues persones) 

 
Deixeble.- Hem preparat amb cura el sopar. Avui ens trobem els amics més propers. 

Sembla que serà un sopar diferent. El mestre ens descol·loca. Estàvem emocionats 

després de l’entrada triomfal a Jerusalem; i en canvi, ahir al temple va fer fora els 

mercaders. 

Mestre.- He preparat amb cura el sopar. Aquesta setmana ha estat intensa. Sé que 

estan descol·locats, però cal que entenguin què vol dir estimar. Tinc preparat el gibrell 

i la tovallola. Espero que entenguin que a la fraternitat s’arriba pel servei. 
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 Acte penitencial (cantat) 

 
Senyor, no ens deixis, t'ho demanem, 
en el mal que tant sovint fem. 
No t'allunyis, Senyor, revela't Salvador. 
Dóna'ns un cor nou perquè et vegem 

 

1. Cercant miratges, lluny de la llar, 
hem perdut el nom que ens vas dar. 
El camí de retorn, va de la nit al jorn; 
l'esperança ens hi fa caminar 

 

2. Que lluny seria la salvació 
si el Senyor com a prova d'amor, 
no ens hagués enviat, el seu fill estimat 
en la lluita amb el mal d'aquest món 

 

3. Ens ha salvat per la seva sang: 
cel rogent de ponent a llevant. 
Per la lluita del Crist, la vida ha ressorgit. 
Ens ha omplert del seu Esperit Sant. 

 

 Glòria  

 

 Oració  

 

 Introducció a la lectura  

 
Les divisions a l’Església no són pas noves. Pau es queixa de com celebren el sopar 

del Senyor els primers cristians.  I ara, com celebrem el sopar del Senyor? 

 

 Lectura: 1ªCor 11,17-26  
 

Després de les instruccions que us acabo de donar, el que ara us diré no serà per a 
felicitar-vos: quan us reuniu, no és en bé vostre, sinó en mal. Primer de tot, sento a dir 
que, quan us reuniu en comunitat, hi ha divisions entre vosaltres, i en part ho crec: 
certament cal que hi hagi grups oposats, perquè es vegi qui de nosaltres resisteix la 
prova. El resultat és que, quan us reuniu tots alhora, ja no celebreu el sopar del Senyor, 
perquè, en el moment de l’àpat, cadascú menja el sopar que ha portat, i mentre els uns 
passen gana els altres beuen massa. ¿Que no teniu les vostres cases, si voleu menjar i 
beure? ¿O bé menyspreeu l’Església de Déu i voleu avergonyir els qui no tenen res? 
Què us haig de dir? Que us en felicito? En això no us puc pas felicitar! 

 
La tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. Jesús, el 
Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa, digué l’acció de gràcies, el partí 
i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial.» 
I havent sopat féu igualment amb la copa, tot dient: «Aquesta copa és la nova aliança 
segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu això, que és el meu 
memorial.» 
Perquè cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa anuncieu la mort del 
Senyor fins que ell vingui. 
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 Cant: Salm 115  
 

Continuaré caminant entre els qui viuen 

a la presència del Senyor. 

 
R. Vine Pare dels pobres, 

Omple a tots del teu amor. (2) 

 
Com podria retornar al Senyor 

Tot el bé que m’ha fet? 

Invocant el seu nom, 

alçaré el calze per celebrar la salvació. 

 
R. Vine Pare dels pobres, 

Omple a tots del teu amor. (2) 

 
Al Senyor li doldria 

la mort dels qui l’estimen. 

Ah, Senyor, sóc el vostre servent, 

ho sóc des del dia que vaig néixer, 

vós em trencàreu les cadenes. 

 
R. Vine Pare dels pobres, 

Omple a tots del teu amor. (2) 
 
 

 

 Lectura de l'evangeli segons sant Joan(13,1-15) 
 
Era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l’hora de 
passar d’aquest món al Pare. Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els 
estimà fins a l’extrem. 

Mentre sopaven, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó 
Iscariot, la resolució de trair-lo, Jesús, sabent que el Pare li ho havia posat tot a les 
mans, i que havia vingut de Déu i a Déu tornava, s’aixecà de taula, es tragué el mantell 
i se cenyí una tovallola; després va tirar aigua en un gibrell i començà a rentar els peus 
dels deixebles i a eixugar-los amb la tovallola que duia cenyida. Quan arriba a Simó 
Pere, aquest li diu: 

—Senyor, ¿tu em vols rentar els peus? 
Jesús li respon: 

—Ara no entens això que faig; ho entendràs després. 
Pere li diu: 
—No em rentaràs els peus mai de la vida! 
Jesús li contesta: 
—Si no et rento, no tindràs part amb mi. 
Li diu Simó Pere: 
—Si és així, Senyor, no em rentis tan sols els peus: renta’m també les mans i el cap. 
Jesús li diu: 
—Qui s’ha banyat, només cal que es renti els peus: ja és net tot ell. I vosaltres ja 

sou nets, encara que no tots. 
Jesús sabia qui el traïa, i per això va dir: «No tots sou nets.» 
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Després de rentar-los els peus, es va posar el mantell i tornà a taula. Llavors els 
digué: 

—¿Enteneu això que us he fet? 
Vosaltres em dieu “Mestre” i “Senyor”, i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. 
Si, doncs, jo, que sóc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us 
els heu de rentar els uns als altres. 
Us he donat exemple perquè, tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres. 
En veritat, en veritat us ho dic: el criat no és més important que el seu amo, ni l’enviat 
més important que el qui l’envia. 
Ara que heu entès tot això, feliços de vosaltres si ho poseu en pràctica! *

 

 
 
 

 Simbolisme lavatori, i ofrenes:  

 
Us donem aquest pa i aquest vi amb els que el mateix Jesús celebrarà el sopar de 

Pasqua. Volem que siguin aliment que ens dona força per compartir la nostra vida i la 

nostra fe. 

Us presentem aquesta gerra, aquest gibrell i aquesta tovallola amb els que Jesús ens 

convida a apropar-nos als altres. Amb humilitat i actitud de servei ens rentem 

fraternalment els peus per dignificar el món obrer i alliberar-lo de la crosta de la 

insolidaritat, l’egoisme, l’individualisme i el benefici ràpid. 

Potser avui, Jesús no rentaria els peus, però, potser agafaria l’escombra, la pala i la 

galleda per netejar el carrer o el locals, com fan tantes dones de la neteja,. o... 

Contemplem, en un Powerpoint, com la crida al servei té respostes que ens criden 

també a nosaltres.. 

 

 Powerpoint.  
 

 
 

 Cant  

 
Les mans obertes davant vós, Senyor: 
El pa de cada dia; 
les mans obertes davant vos, Senyor: 
I el vi de l’alegria 

 
1.-Deu-nos un cor obert a la Paraula, 
som una terra on heu sembrat. 
Deu-nos un cor obert a tots els homes 
Per compartir el pa i l’amistat 

 
2.-Deu-nos un cor obert a l’esperança, 
que el vostre Regne arribarà. 
Deu-nos un cor obert a tots els homes, 
Deu-nos un cor per estimar 

 

 

 Pregàries  

 
Resposta: Tots alhora us ho demanem escolteu el nostre clam Senyor. 
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1.- Preguem per tots els qui pateixen. 
Jesús, a l’entorn de la teva taula volem tenir presents a aquells que sofreixen, els que 
no tenen consol, els que han perdut l’esperança, els que passen dificultats 
econòmiques, de feina, de salut; els que no tenen sostre, els que estan sols. 
Ajuda’ns a pensar més en ells i a ser més actius. Ajuda’ns a servir als altres. 
Preguem 

 
2.- Preguem pels immigrants. 
Jesús a l’entorn de la taula volem tenir presents a totes les persones que venen d’altres 
països, que són d’altres races, cultures i religions. Ens costa apropar-nos a la realitat 
de l’altre. Tu que vas obrir el cor del fariseu per comprendre la dona que plorava als 
teus peus, tingues misericòrdia de la nostra manca d’humanitat, sensibilitat i acció. 
Ajuda’ns a ser més conscients i actius. Ajuda’ns a servir als altres. 
Preguem 

 
3.- Preguem pel treball digne per tothom. 
Jesús , a l’entorn de la teva taula volem tenir presents a totes les treballadores i 
treballadors que pateixen atur, situacions i sous precàries, inestabilitat social i laboral. 
Perquè no perdin mai la confiança i l’autoestima, per tal de no enfonsar-se amb 
situacions que no facin perdre la seva dignitat. 
Ajuda’ns a ser més crítics i actuar en consciència. Ajuda’ns a servir als altres. 
Preguem 

 
4.- Preguem per la terra i pels exclosos. 
Jesús, a l’entorn de la taula volem tenir present el nostre planeta i els exclosos. Avui no 
podem deixar de reconèixer que un veritable plantejament ecològic es converteix 
sempre en un plantejament personal i social, que ha d’integrar la justícia en les nostres 
accions i decisions, per tal d’escoltar tant el clamor de la terra com el clamor dels 
pobres. 
Ajuda’ns a ser més senzills i valorar els nostres comportaments quotidians. Ajuda’ns a 
servir a la terra i als altres. 
Preguem 

 

 Pregària d’Acció de Gràcies  

-El Senyor sigui amb vosaltres 

I amb el vostre Esperit 

-Amunt els cors 

Els elevem al Senyor 

-Donem gràcies al Senyor 

Cal fer-ho i és de justícia 

És realment just i necessari, 

és el nostre deure i és la nostra salvació, 

Senyor, Pare Sant, Déu del pobres i del món obrer, 

que sempre i en tot lloc us donem gràcies, 

per Crist, que home com nosaltres, 

quan el Dijous Sant va instituir l’Eucaristia, 

es va oferir ell mateix perquè la humanitat 

trobés el camí de la pau, la justícia i la salvació 

i ens va encarregar que celebréssim 

aquest sopar per fer el seu memorial. 

El seu cos, lliurat a la creu per nosaltres, 
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és menjar que ens dóna força al servei del món obrer, 

la seva sang, vessada a favor nostre, és beguda que ens dóna nova vida. 

Per això amb els àngels i els arcàngels 

i amb tots aquells que han fet camí davant nostre en el servei de l’Evangeli, 

cantem l’himne de la vostra glòria, tot dient: 

Sant, Sant, Sant és el Senyor Déu de l’Univers, 

el cel i la terra són plens de la vostra glòria 

Hosanna a dalt del cel 

Beneït el qui ve en nom del Senyor 

Hosanna a dalt del cel. 

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 la Sang de Jesucrist, nostre Senyor. 

Ell, aquesta mateixa nit, 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. 

Igualment, havent sopat, prengué el calze, i, novament donant-vos gràcies, 

el va passar 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. 

Féu això que és el meu memorial. 

No fixeu els ulls en ningú més que en Ell (2) 

No fixeu els ulls en ningú més (2) 

No fixeu els ulls en ningú més que en Ell. 

¡Heus aquí el sagrament de la nostra fe!. 
 

Cada vegada que mengem aquest pa i bevem aquest calze 

anunciem la vostra mort,esperem el vostre retorn, Crist Jesús. 

Per això, Pare bondadós, 

ens recordem de la mort i de la resurrecció de Jesús, el Salvador del món; 

ell s’ha posat a les nostres mans 

perquè us l’oferíssim com sacrifici que ens porta cap a Vós 

Recordeu-vos, Pare, de la vostra Església estesa per tot el món, 

feu que sigui imatge del vostre amor, 

juntament amb el papa Francesc, amb els nostres bisbes, amb els consiliaris, els 

responsables i els militants de l’ACO i amb tot el vostre poble. 

No esperéis a nadie, a nadie más que a Él (2) 

No esperéis a nadie, a nadie más (2) 

No esperéis a nadie, a nadie más que a Él 

Recordeu-vos, Pare, d’aquells als qui serveix l’Església en aquest món: 

dels marginats, dels immigrants, dels malalts, 

dels qui no tenen feina o la tenen precària, dels pobres, 

dels infants i joves, dels ancians, 

i de tants altres que descobreixen en els cristians el rostre de la vostre misericòrdia. 
 

Recordeu-vos també dels nostres germans militants i consiliaris d’ACO, 
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que moriren en l’esperança de la resurrecció, 

i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. 

Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada.... 

(breu silenci...es pot anomenar alguns noms...) 
... 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (2) 

No adoréis a nadie, a nadie más (2) 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 

Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres, 

i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, amb els apòstols, 

amb els màrtirs del món obrer, 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. 

Només Ell és el Camí, la Veritat (2) 

No fixeu els ulls en ningú més (2) 

No fixeu els ulls en ningú més que Ell. 

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. 
 
 
 
 

 Parenostre  
 

Pare nostre que esteu en el cel 

sigui santificat el vostre nom 

vingui a nosaltres el vostre Regne, 

facis la vostra voluntat 

aquí la terra com es fa en el cel. 

El nostra pa de cada dia 

doneu-nos Senyor el dia d’avui, 

i perdoneu les nostres culpes 

així com nosaltres perdonem. 

No permeteu que nosaltres 

caiguem en temptació, 

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 

Amén 
 

 

 Cant de Pau  
 

Que la pau ens acompanyi per camins de veritat. 

Tots els jorns de la nostra vida, Pau del Crist ressuscitat. 

Cors oberts a l’esperança d’una nova creació, 

oferim la Pau als homes, com a signe de l’Amor. 
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 Cant de Comunió  

 
Hem begut, Senyor, la teva copa 

asseguts a taula junt amb Tu, 

sabem el destí dels qui et segueixen 

de tots els qui amb Tu menjaran el mateix pa. 

Hem begut, Senyor, la teva copa 

acceptant també la teva mort. 

però estem segurs que al teu Regne 

en beurem el vi de la nova amistat. 

Hem begut, Senyor, la teva copa 

asseguts a taula junt amb Tu, 

volem ser fidels al teu missatge 

estimant els homes tal com Tu has estimat. 

És un glop amarg el testimoni 

que amb la nostra sang haurem de dar, 

però estem segurs que al teu Regne 

en beurem el vi de la nova amistat. 

Hem begut, Senyor, la teva copa 

asseguts a taula junt amb Tu, 

però estem segurs que al teu Regne 

en beurem el vi de la nova amistat. 

 
Silenci... 

 Pregària sobre el servei  

 
Déu i Pare, vos ens estimeu tant 

que ens donàreu Jesús 

perquè ens ajudés a viure i a estimar. 

Ell, amb gestos ben senzills, 

ens va dir que viure 

és fer-se a trossos com el pa, 

i acomplir, amb esperit de servei i amb amor. 

les coses més humils 

com rentar els peus als seus deixebles. 

Concediu-nos, Pare, 

de ser fidels a l’esperit i obrar de Jesús 

i d’anar ben lluny amb la força del Pa 

i de la Paraula del vostre Fill. 

. 

 Cant final  

 
OBRIM CAMINS 

Obrim camins a la esperança, 

Obrim camins sense tardança, 
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Obrim camins que el món avança, 

Obrim camins ara mateix. 

 
Obrim camins a cops de vida, 

Obrim camins és nostra crida, 

Obrim camins de joia i vida, 

Obrim camins ara mateix. 

 
Obrim camins, Crist ens espera, 

Obrim camins, i ens allibera 

Obrim camins en primavera, 

Obrim camins: ara mateix. 

 

 

preparació Zona Vallès Occidental 



Divendres Sant - Pregària del matí 

Testimonis CIE 

VULL TENIR UNA VIDA DIGNA Amín, 19. Marroc. Ocupació en origen: ballarí  

‘Tengo diecinueve años y soy de Marruecos. Me gusta mucho la música y la danza, soy bailarín. 

Nací en Fez, de donde me fui cuando tenía diez años. Mi madre había fallecido y me quedé 

solo con mi padre, quien me maltrataba una y otra vez; aún tengo las cicatrices de los cigarros 

que él apagaba en mis piernas. Yo no soportaba esa vida, así que decidí irme. Llegué a España 

solo, dentro de un camión. Llegué a tener permiso de residencia, pero caducó y se me pasó 

renovarlo. Me detuvieron cuando cometí un hurto y me trajeron al CIE. Ojalá pudiera volver 

atrás, estoy muy arrepentido: me acuerdo mucho de mi madre, de mi pareja que estaba 

embarazada y que perdió al bebé poco antes de que me internaran. Cada vez que acaba la 

visita de la voluntaria de Migra, le pido que me abrace y siempre intento que vea en mi cara 

una sonrisa antes de irme con el policía que me lleva de vuelta a mi celda’. Amín va ser 

expulsat al Marroc desprès de 57 dies d’internament.  

TRES ANYS I DOS MESOS José Carlos, 34. Colòmbia. Ocupació en origen: ciclista professional 

‘Tres anys i dos mesos. No es tracta de cap condemna, és l’edat que tenen els meus dos fills 

que em vindran a visitar en unes hores. Vaig fugir farà 8 anys de Quindio, Colòmbia, on un 

problema amb una banda de narcotraficants va fer que caigués sobre mi i la meva família una 

amenaça de mort. Amb 26 anys vaig deixar enrere una carrera professional de ciclista i tot el 

que m’estimava. Després d’alguns anys complicats, estava estructurant la meva vida per a ser 

un home correcte fins que un dia em van identificar com a indocumentat i em van tancar al 

CIE. M’estic medicant per poder suportar aquesta situació perquè no puc suportar el pas del 

temps sense fer res. Somnio només amb poder passar tot el temps del món amb els meus fills i 

la meva parella. I prego, prego al meu ‘Diosito’ per veure la seva llum i seguir-la al sortir’. José 

Carlos va sortir lliure als 52 dies d’internament. 

SILENCI 

PREGÀRIA 

M’has seduït, Senyor, 
i m’he deixat seduir, 
des de que vaig saber el teu nom 
balbucejat en família. 
  
M’has seduït, Senyor, 
i m’he deixat seduir 
en les crides reiterades 
que l’alta mar em portava. 
  
M’has seduït, Senyor, 
i m’he deixat seduir 
fins el confí de la tarda, 
fins el llindar de la mort. 
  



M’has seduït, Senyor, 
i m’he deixat seduir 
en cada rostre de pobre 
que reflectia el teu rostre. 
  
M’has seduït, Senyor, 
i en el desigual combat 
tu m’has dominat, senyor: 
es ben teva la victòria. 
  
M’has seduït, Senyor, 
i m’he deixat seduir, 
i en el comerç desigual 
la victòria és ben vostra. 
  
Pere Casaldàliga 
 

CANT:   

SI TU DESNUES 
LLIGAMS DE SERVITUD 

1. Si tu desnues lligams de servitud, 

i si alliberes l'home encadenat, 

la nit del teu camí serà 

com llum a ple matí,(2) 

Llavors de les mans brollarà una aigua viva. 

Una aigua que fa viure la terra de demà, 

una aigua que fa viure la terra de Déu. 

 

2. Si destrueixes allò que oprimeix l'home, 

si dones la mà al germà humiliat, 

la nit del teu combat serà 

com llum a ple matí. (2) 

Llavors del teu pas podrà néixer una dansa. 

La dansa que inventa la terra de demà, 

la dansa que inventa la terra de Déu. 

 

3. Si denuncies el mal que trenca l'home, 

si fas costat al germà abandonat, 

la nit del teu gran crit serà 

com llum a ple matí. (2) 

Llavors dels teus ulls 

podrà néixer una estrella. 

L'estrella que anuncia la terra de demà, 

l'estrella que anuncia la terra de Déu. 

 

4. Si tu abats els murs 

que hi ha entre els homes 

i si perdones el teu enemic, 

la nit del teu patir serà 

com llum a ple matí. (2) 

Llavors del teu pa podrà viure una església. 

L'Església que aplega la terra de demà, 

l’Església que aplega la terra de Déu. 
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Divendres Sant   
Celebració de la Passió del Senyor 

 
 
 

Cant d’entrada   
 

Serem feliços en la pobresa 
si amb les mans buides veiem l’amor de Déu, 

si a l’esperança obrim el cor 
Deixem-ho tot i guanyarem el cel. 
Serem feliços en la humilitat 

si ens fem petits i amb el cor senzill 
serà la nostra heretat, la terra, la terra. 

 

SI EL GRA DE BLAT NO CAU A TERRA I 

MOR ÉS IMPOSIBLE QUE DONI FRUIT. 
AQUELL QUE DONA LA VIDA PER AL 

SEU GERMÀ TINDRÀ SEMPRE AL 
SENYOR. 
 
Serem feliços en compartir, 
donant de franc quelcom del nostre temps 

a qui se sent sol i oblidat. 
Podrem gaudir la vida al Regne etern. 

Serem feliços si som transparents, 
Si se’ns llegeix als ulls sinceritat. 
Podrem sentir dins del cor 

el Déu vivent, el Déu vivent. 
 

Serem feliços cercant la pau, 
trencant cadenes, vivint en llibertat. 

Si desterrem rancúnies i odis, 
esdevindrem fills del Pare estimat. 
Serem feliços si som perseguits 

quan perdonem aquell qui ens ha ofès. 
El nostre anhel no serà 

mai destruït, mai destruït. 
 
 

 

Salutació 

 
Pregària Inicial  (Carta als Hebreus. Cap.12) 

 
2Tinguem la mirada fixa en Jesús, el capdavanter de la fe i el qui la porta a la 
plenitud. * Ell, per arribar al goig que li era proposat, * va suportar el suplici 
de la creu, sense fer cas de la vergonya que havia de passar, i està assegut 
a la dreta del tron de Déu. * 3 Tingueu present aquell qui va suportar un atac 
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tan dur contra la seva persona de part dels pecadors; * així no us deixareu 
abatre, cansats i sense forces* 4 En la vostra lluita contra el pecat, encara no 
heu hagut de resistir fins al punt de vessar la sang”.  
 
Ell, que viu i regna pels segles dels segles. 
 
 

LITÚRGIA DE LA PARAULA 
 
Lectura del llibre del Profeta Isaïes: Is 52, 13-15 i 53, 1-12 
 
    13 «El meu servent triomfarà, * 
     serà enlairat, enaltit, posat molt amunt. * 
    14 Així com tothom s’horroritzava de veure’l * 
     —ja que, de tan desfigurat, ni tan sols semblava un home 
     i no tenia res d’humana la seva presència—, 
    15 així també ell purificarà tots els pobles. * 
     Els reis no sabran què dir, 
     quan veuran allò que mai no s’havia explicat 
     i comprendran allò que mai no havien sentit.» * 

 

Qui pot creure allò que hem sentit? 
     A qui s’ha revelat la potència del braç del Senyor? * 
    2 El servent ha crescut davant d’ell com un rebrot, 
     com una soca que reviu en terra eixuta. * 
     No tenia figura ni bellesa que es fes admirar, 
     ni una presència que el fes atractiu. 
    3 Era menyspreat, rebutjat entre els homes, * 
     home fet al dolor i acostumat a la malaltia. 
     Semblant a aquells que ens repugna de mirar, 
     el menyspreàvem i el teníem per no res. * 
    4 De fet, ell portava les nostres malalties 
     i havia pres damunt seu els nostres dolors. * 
     Nosaltres el teníem per un home castigat 
     que Déu assota i humilia.  
    5 Però ell era malferit * per les nostres faltes, 
     triturat per les nostres culpes: 
     rebia la correcció que ens salva, 
     les seves ferides ens curaven. * 
    6 Tots anàvem com ovelles disperses, 
     cadascú seguia el seu camí; * 
     però el Senyor ha carregat damunt d’ell 
     les culpes de tots nosaltres. * 
    7 Quan era maltractat, 
     s’humiliava i no obria la boca. 
     Com els anyells portats a matar 
     o les ovelles mentre les esquilen, 
     ell callava i ni tan sols obria la boca. * 
    8 L’han empresonat i condemnat, se l’han endut. 
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     I qui es preocupa de la seva sort? 
     L’han arrencat de la terra dels vivents, * 
     l’han ferit de mort per les infidelitats del meu poble. 
    9 L’han sepultat amb els malfactors, 
     l’han enterrat entre els opulents, * 
     a ell que no obrava amb violència 
     ni tenia mai als llavis la perfídia. * 
    10 El Senyor s’ha complagut 
     en el qui ell havia triturat i afligit. 
     Quan haurà ofert la vida en sacrifici per 
expiar les culpes, * 
     veurà una descendència, viurà llargament: 
     per ell el designi del Senyor arribarà a bon 
terme. * 
    11 «El meu servent, * després del que ha 
sofert la seva ànima, 
     veurà la llum i se’n saciarà; 
     ell, que és just, farà justos tots els altres, 
     perquè ha pres damunt seu les culpes 
d’ells. * 
    12 Per això els hi dono tots en possessió, 
     i tindrà per botí una multitud, * 
     perquè s’ha despullat de la pròpia vida fins a 
la mort 
     i ha estat comptat entre els malfactors. * 
     Ell ha portat damunt seu els pecats de tots * 
     i ha intercedit per les seves infidelitats.» * 

 
Paraula de Déu. 

 

 
Testimoni   

 
“La migració i la desestructuració 

de les famílies i els pobles.” 
 

Silenci 
 

 
 

Salm 30   En tu Senyor m’emparo    
 

En vós, Senyor, m'emparo, 
que no en tingui un desengany. 

Allibereu-me, vós que sou bo; 
confio el meu alè a les vostres mans, 
vós, Déu fidel, m'heu rescatat. 

 
R. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. 
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Soc la befa dels enemics, 
burla dels veïns, 

esglai dels coneguts. 
Es decanten de mi els qui em veuen pel carrer, 
els seus cors m'han oblidat com si fos mort, 

em tenen per una eina que no és bona per a res.  
 

R. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. 
 
Però jo confio en vós, Senyor, 

us dic: «Sou el meu Déu, 
teniu el meu destí a les vostres mans; 

deslliureu-me dels enemics que em persegueixen».  
 
R. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. 

 
Deixeu veure al vostre servent 

la claror de la vostra mirada; 
salveu-me, per l'amor que em teniu. 

Sigueu valents, tingueu coratge, 
tots els qui espereu en el Senyor.  
 

R. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. 
 

 
Cant.  Sólo en Dios (Ain Karem) 

 
SÓLO EN DIOS DESCANSA MI ALMA 

PORQUE DE ÉL VIENE MI SALVACIÓN. 
SÓLO ÉL ES MI ROCA Y MI ALCÁZAR, 
JUNTO A ÉL NO VACILARÉ. 

 

 

 

 
Lectura de la Passió de Jesús segons Sant Joan: Jo 18,1-19,42 

Passió, mort i resurrecció de Jesús (18-20) 
 
 
I. «Convé que un sol home mori pel poble.»   

 
    1 Després de dir això, Jesús va sortir amb els seus deixebles cap a l’altra 

banda del torrent de Cedró. Allà hi havia un hort, i Jesús hi entrà amb els 
seus deixebles. * 2 Judes, el qui el traïa, * coneixia també aquell indret, 
perquè Jesús s’hi havia reunit sovint amb els seus deixebles. * 3 Judes, 

doncs, s’endugué la cohort de soldats romans * i alguns guardes * que els 
grans sacerdots i els fariseus li havien posat a disposició, i va arribar a 

l’hort. Venien amb llanternes i torxes, tots armats. 4 Jesús, que sabia tot el 
que li havia de passar, * surt fora i els pregunta: 
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     —Qui busqueu? 

    5 Li respongueren: 
     —Jesús de Natzaret. 

     Els diu: 
     —Soc jo. * 
     També hi havia amb ells Judes, el qui el 

traïa. 6 Així que Jesús digué: «Soc jo», retrocediren 
i caigueren per terra. 7 Jesús tornà a preguntar-los: 

     —Qui busqueu? 
     Li digueren: 
     —Jesús de Natzaret. 

    8 Ell respongué: 
     —Ja us he dit que soc jo. Però si em busqueu a 

mi, deixeu que aquests se’n vagin. 
    9 S’havien de complir les paraules que Jesús 
havia dit: «Dels qui m’has donat, no n’he perdut ni 

un de sol.» * 
    10 Llavors Simó Pere es va treure una espasa que portava * i d’un cop 

tallà l’orella dreta al criat del gran sacerdot. Aquell criat es deia 
Malcus. 11 Jesús digué a Pere: 

     —Guarda’t l’espasa a la beina; ¿no he de beure la copa que el Pare m’ha 
donat? * 
    12 Llavors la cohort romana, amb el tribú que la comandava * i els 

guardes dels jueus, van agafar Jesús i el van lligar, 13 i el dugueren primer 
a casa d’Annàs, * que era sogre de Caifàs, el gran sacerdot d’aquell 

any. * 14 Caifàs era el qui havia donat als jueus aquest consell: «Convé 
que un sol home mori pel poble.» * 
 

 

Testimoni:    “La dona, pobresa, violència, lluita” 

 
Cant:    Hi eres tu quan el duien a la creu? 

 Hi eres tu quan el duien a la creu? 
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo. 

Hi eres tu quan el duien a la creu? 
 
II. «No, no ho soc pas » 

 

    15 Simó Pere i un altre deixeble * seguien Jesús. Aquell deixeble, que era 
conegut del gran sacerdot, va entrar amb Jesús al pati del palau del gran 
sacerdot. * 16 Pere s’havia quedat fora, a la porta. Però l’altre deixeble, 

conegut del gran sacerdot, va sortir fora, parlà amb la portera i feu entrar 
Pere. 17 La criada que feia de portera digué llavors a Pere: 

     —¿Vols dir que tu no ets també deixeble d’aquest home? 
     Ell respongué: 
     —No, no ho soc pas. 

    18 Com que feia fred, els criats i els guardes s’estaven allà drets 
escalfant-se amb les brases d’un foc que havien encès. Pere també 

s’escalfava amb ells. 
    19 Mentrestant, el gran sacerdot va interrogar Jesús sobre els seus 
deixebles i sobre la seva doctrina. 20 Jesús li contestà: 
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     —Jo he parlat al món obertament. Sempre he ensenyat a les sinagogues 

i al temple, on es reuneixen tots els jueus. Mai no he dit res 
d’amagat. 21 Per què em preguntes a mi? Pregunta als qui m’escoltaven de 

quines coses els parlava; ells saben el que he dit. 
    22 Així que Jesús hagué parlat, un dels guardes que eren allà li va pegar 
una bufetada dient: 

     —¿És aquesta la manera de contestar al gran sacerdot? * 
    23 Jesús li respongué: 

     —Si he parlat malament, digues en què, però si he parlat com cal, per 
què em pegues? 
    24 Llavors Annàs l’envià lligat a casa de Caifàs, el gran sacerdot. * 

    25 Mentrestant, Simó Pere s’estava allà dret escalfant-se. Li digueren: 
     —¿Vols dir que tu no ets també deixeble d’ell? 

     Ell ho negà: 
     —No, no ho soc pas. 
    26 Un dels criats del gran sacerdot, parent d’aquell a qui Pere havia tallat 

l’orella, * li digué: 
     —¿Segur que no t’he vist a l’hort amb ell? 

    27 Pere tornà a negar-ho i, a l’instant, el gall 
cantà. * 

 
 
 

Testimoni:  
 

A on som com a Església? Les inèrcies,  
les estructures,  … L’ACO és una 

proposta nova? 

 

 

Cant:    Hi eres tu quan el duien a la creu? 

               Hi eres tu quan el duien a la creu? 

     Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo. 

     Hi eres tu quan el duien a la creu? 
 

 
III … I què és la veritat? 

 
    28 Després dugueren Jesús de casa de Caifàs al pretori. * Era de bon 

matí. Però ells no van entrar dins el pretori, per no quedar impurs i poder 
menjar el sopar pasqual. * 29 Per això Pilat * sortí a trobar-los fora del 
pretori * i digué: 

     —Quina acusació porteu contra aquest home? 
    30 Ells li contestaren: 

     —Si aquest no fos un criminal, * no te l’hauríem entregat. 
    31 Pilat els replicà: 
     —Emporteu-vos-el vosaltres mateixos i judiqueu-lo d’acord amb la 

vostra Llei. 
     Els jueus li respongueren: 

     —A nosaltres no ens és permès d’executar ningú. * 
    32 Calia que es complissin les paraules que Jesús havia dit, indicant com 
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havia de morir. * 

    33 Llavors Pilat se’n tornà a l’interior del pretori, feu cridar Jesús i li 
digué: 

     —¿Tu ets el rei dels jueus? * 
    34 Jesús contestà: 
     —¿Surt de tu, això que preguntes, o bé d’altres t’ho han dit de mi? 

    35 Pilat replicà: 
     —Que potser soc jueu? Són el teu poble i els grans sacerdots els qui 

t’han posat a les meves mans. Què has fet? 
    36 Jesús contestà: 
     —La meva reialesa no és d’aquest món. * Si fos d’aquest món, els meus 

homes haurien lluitat perquè jo no fos entregat als jueus. Però la meva 
reialesa no és d’aquí. 

    37 Pilat li digué: 
     —Per tant, tu ets rei? 
     Jesús respongué: 

     —Tu ho dius: jo soc rei. Per això he nascut i per això he vingut al món: 
per donar testimoni de la 

veritat. * Tots els qui són de la veritat 
escolten la meva veu. * 

    38 Li diu Pilat: 
     —I què és la veritat?  
 

 
Testimoni:  

 
“La manipulació de la informació i la dificultat de ser crítics.” De què 

ens alimentem? Televisió escombraria? Contrastem la informació? 
Ens formem? 
 
Cant:     Hi eres tu quan a l’arbre el van clavar? 

Hi eres tu quan a l’arbre el van clavar? 
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo. 
Hi eres tu quan a l’arbre el van clavar? 

 
 

IV. Aquí teniu l’home!  
 
     Després de dir això, Pilat va sortir altra vegada a fora, on eren els 

jueus, * i els digué: 
     —Jo no li trobo res per a poder-lo inculpar. 39 Però ja que teniu per 

costum que us deixi lliure algú en ocasió de la Pasqua, ¿voleu que us deixi 
lliure el rei dels jueus? * 
    40 Ells van contestar cridant: 

     —Aquest, no! Volem Barrabàs! 
     Barrabàs era un bandoler. * 

 
1 Llavors Pilat feu assotar Jesús. * 2 Els soldats li van posar al cap una 

corona d’espines que havien trenat i el cobriren amb un mantell de 
porpra. * 3 Se li acostaven i li deien: 
     —Salve, rei dels jueus! 
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     I li pegaven bufetades. 

    4 Pilat tornà a sortir i els digué: 
     —Ara us el trauré aquí fora, * perquè sapigueu que no li trobo res per 

poder-lo inculpar. 
    5 Llavors sortí Jesús portant la corona d’espines i el mantell de porpra. 
Pilat els diu: 

     —Aquí teniu l’home! * 
    6 Quan els grans sacerdots i els guardes del temple el van veure, 

cridaren: 
     —Crucifica’l, crucifica’l! 
     Pilat els diu: 

     —Emporteu-vos-el vosaltres mateixos i crucifiqueu-lo, que jo no li trobo 
res per a poder-lo inculpar. 

    7 Els jueus li contestaren: 
     —Nosaltres tenim una Llei i, segons aquesta Llei, ha de morir perquè 
s’ha fet Fill de Déu. * 

    8 Quan Pilat sentí aquestes paraules, va agafar molta por. * 9 Va entrar 
altra vegada dins el pretori i preguntà a Jesús: 

     —D’on ets, tu? * 
     Però Jesús no li tornà contesta. 10 Llavors Pilat li diu: 

     —¿A mi no em parles? ¿No saps que tinc poder per deixar-te lliure o per 
crucificar-te? 
    11 Jesús li respongué: 

     —No tindries cap poder sobre mi si no l’haguessis rebut de dalt. * Per 
això el qui m’ha entregat a tu ha comès un pecat més gran. * 

    12 Des d’aleshores, Pilat intentava de deixar-lo lliure. Però els jueus es 
posaren a cridar: 
     —Si deixes lliure aquest home no et pots dir amic del Cèsar. Tothom qui 

es fa rei va en contra del Cèsar. 
    13 Quan Pilat sentí aquestes paraules, dugué Jesús a fora i es va 

asseure * al tribunal en el lloc anomenat l’Empedrat, en hebreu 
Gàbata. * 14 Era el dia de la preparació de la Pasqua, cap al migdia. * Pilat 
diu als jueus: 

     —Aquí teniu el vostre rei. 
    15 Ells cridaren: 

     —Fora, fora, crucifica’l! 
     Pilat els diu: 
     —¿Al vostre rei, haig de crucificar? 

     Els grans sacerdots respongueren: 
     —No tenim cap altre rei fora del Cèsar. * 

    16 Llavors Pilat els el va entregar perquè fos 
crucificat. 
 

 
Testimoni:   

 
“La malaltia mental. Com està l’home avui.” 

 

Cant:     Hi eres tu quan a l’arbre el van clavar? 

Hi eres tu quan a l’arbre el van clavar? 
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo. 

Hi eres tu quan a l’arbre el van clavar? 
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V- S’han repartit entre ells els meus vestits; s’han jugat als daus la 

meva roba.   
 
     Prengueren, doncs, Jesús, 17 i, portant-se ell mateix la creu, va sortir 

cap a l’indret anomenat «Lloc de la Calavera», que en hebreu es diu 
Gòlgota. 18 Allà el crucificaren, juntament amb dos més, un a cada banda, i 

Jesús al mig. 19 Pilat va fer escriure un rètol i el feu posar a la creu. Hi havia 
escrit: «Jesús de Natzaret, el rei dels jueus.» 20 Molts dels jueus el van 
llegir, perquè l’indret on havia estat crucificat Jesús queia prop de la ciutat. 

El rètol era escrit en hebreu, en llatí i en grec. 21 Però els grans sacerdots 
dels jueus digueren a Pilat: 

     —No hi escriguis: “El rei dels jueus.” Posa-hi: “Aquest va dir: Jo soc el 
rei dels jueus.” * 
    22 Pilat contestà: 

     —El que he escrit, ja està escrit. 
    23 Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, van agafar el seu mantell i 

en feren quatre parts, una per a cada soldat, i també prengueren la túnica. 
Però la túnica era sense costura, teixida d’una sola peça de dalt a baix, 24 i 
es digueren entre ells: 

     —No l’esquincem; sortegem-la a veure a qui li toca. 
     S’havia de complir allò que diu l’Escriptura: S’han repartit entre ells els 

meus vestits; s’han jugat als daus la meva roba. * 
     Això és el que van fer els soldats. 
    25 S’estaven vora la creu de Jesús la seva mare i la germana de la seva 

mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. 26 Quan Jesús veié la 
seva mare i, al seu costat, el deixeble que ell estimava, digué a la mare: 

     —Dona, aquí tens el teu fill. 
    27 Després digué al deixeble: 
     —Aquí tens la teva mare. 

     I d’aleshores ençà * el deixeble la va acollir a casa seva. 
 

    28 Després d’això, Jesús, sabent que ja tot s’havia acomplert, * perquè 
s’acabés de complir l’Escriptura, va dir: 

     —Tinc set. * 
    29 Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Van fixar al capdamunt d’una tija 
d’hisop una esponja xopa d’aquell vinagre i la hi 

acostaren als llavis. * 30 Quan Jesús hagué pres el 
vinagre, va dir: 

     —Tot s’ha complert.  
     Llavors inclinà el cap i va lliurar l’esperit. * 
 

 
 

Testimoni: “Els treballadors pobres”.  
 

Cant:    Hi eres tu quan la llança el va ferir? 

              Hi eres tu quan la llança el va ferir? 

              Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo. 
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              Hi eres tu quan la llança el va ferir? 

 

 
 

El costat de Jesús, traspassat 

 
    31 Per als jueus era el dia de la preparació, i els cossos no es podien 
quedar a la creu durant el repòs del dissabte, * més quan aquell dissabte 

era una diada solemníssima. * Per això els jueus van demanar a Pilat que 
trenquessin les cames dels crucificats i traguessin els seus cossos. 32 Hi 

anaren, doncs, els soldats i van trencar les cames del primer i les de l’altre 
que havia estat crucificat amb Jesús. 33 Quan arribaren a Jesús, es van 

adonar que ja era mort i no li trencaren les cames, 34 però un dels soldats li 
traspassà el costat amb una llança, i a l’instant en va sortir sang i 
aigua. * 35 El qui ho veié en dona testimoni, i el seu testimoni és digne de 

fe. Ell mateix * sap que diu la veritat, perquè també vosaltres 
cregueu. * 36 En efecte, tot això va succeir perquè s’havia de complir allò 

que diu l’Escriptura: No li han de trencar cap os. * 37 I en un altre lloc 
l’Escriptura diu: Miraran aquell que han traspassat. * 
 

Cant:    Hi eres tu quan el varen davallar? 

Hi eres tu quan el varen davallar? 

Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo. 
                   Hi eres tu quan el varen davallar? 
 

Sepultura de Jesús 
 

 
    38 Després d’això, Josep d’Arimatea, que era deixeble de Jesús però 

d’amagat per por dels jueus, * va demanar a Pilat l’autorització per a treure 
el seu cos de la creu. Pilat hi va accedir. Josep, doncs, hi anà i va treure de 

la creu el cos de Jesús. 39 També hi va anar Nicodem, el qui temps enrere 
havia visitat Jesús de nit, * i portà una barreja de mirra i àloe, que pesava 
unes cent lliures. * 40 Llavors van prendre el cos de Jesús i l’amortallaren 

amb un llençol, juntament amb les espècies aromàtiques, tal com és costum 
d’enterrar entre els jueus. 41 Hi havia un hort a l’indret on havien crucificat 

Jesús, i dintre l’hort un sepulcre nou, on encara no havia estat posat 
ningú. 42 Com que per als jueus era el dia de la preparació, * i el sepulcre es 
trobava a prop, van dipositar-hi Jesús. 
 
 

Silenci 
 

Cant:     SÓLO EN DIOS DESCANSA MI ALMA 

PORQUE DE ÉL VIENE MI SALVACIÓN. 

SÓLO ÉL ES MI ROCA Y MI ALCÁZAR, 
JUNTO A ÉL NO VACILARÉ. 

 
 

Homilia  
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Pregària universal   
(Projectem les realitats a la vegada que preguem per elles)         
 

Resposta a cada pregària:   
 

VINGUI EL TEU REGNE, VINGUI EL TEU REGNE 
VINGUI EL TEU REGNE, SENYOR, SENYOR. (2) 
 

 
ADORACIÓ DE LA CREU 

 

Entrada de la creu  
 
Cant   Mireu l’arbre de la Creu, on morí el 

Salvador del món. 
Veniu i adorem-lo. 

 
Silenci  
 

 
Adoració de la Creu 

 
En apropar-nos a la Creu, Ell ens convida a participar de la seva passió, i 
ens confia el món i ens fa partícips de la seva creu, per amor i per confiança 

de que som els seus fills grans i els seus amics.                                                              
 

(S’escolta de fons la cançó de WORSHIP.CAT “A LA CREU”  
https://youtu.be/EIjb0v6WhDk 

  i es recull al peu de la creu un llaç per fer una polsera) 

 
Senyor, tu em cerques, 

saps els meus camins, 
fins i tot quan caic,  
sé que m’estimes. 

 
La teva presència 

està amb mi,  
a cada moment,  

sé que m’estimes,  

sé que m’estimes. 
 

Aquí em tens davant la creu,  
on tu vas morir per mi,  

no hi ha amor més gran que aquest.  

 
Tu, que vas vèncer la mort,  

i a la glòria sempre estàs,                               
res ja no ens separarà. 

 
Tu vas davant meu,  

aplanant-me els camins,  

la teva mà em sustenta,  

https://youtu.be/EIjb0v6WhDk
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sé que m’estimes. 

 
 

Aquí em tens davant la creu,  
on tu vas morir per mi,  

no hi ha amor més gran que aquest.  

 
 

Tu, que vas vèncer la mort,  
i a la glòria sempre estàs,                               

res ja no ens separarà. 

 
El vel s’esquinçà,  

el camí començà, 
quan vas dir tot s’ha acomplert. (2) 

 

I quan dels meus ulls,  
fugi el món,  

seràs davant meu,  
sé que m’estimes,  

sé que m’estimes.  
 

Aquí em tens davant la creu,  

on tu vas morir per mi,  
no hi ha amor més gran que aquest.  

 
Tu, que vas vèncer la mort,  
i a la glòria sempre estàs,                               

res ja no ens separarà. 
 

El vel s’esquinçà,  
el camí començà, 

quan vas dir tot s’ha acomplert. (4) 

 
 

 
Pare Nostre 
 

COMUNIÓ “A la Creu” 
 

Pregària final seguint el poema de  
San Juan de la Cruz 

(https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4) 

 
Qué bien sé yo la fuente que mana 

y corre, 
aunque es de noche. 

 
Aquella eterna fuente está escondida, 
que bien sé yo dónde tiene su manida, 

aunque es de noche. 

https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4
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Esta eterna fuente está escondida, 
en este vivo pan por darnos vida, 

aunque es de noche. 
 

Aquí se está llamando a las criaturas, 

y de esta agua se hartan, 
aunque a oscuras, 

porque es de noche. 
 

Esta viva fuente que deseo, 

en este Pan de Vida yo la veo, 
aunque es de noche. 

 
 

 
Silenci 

 

 

 

 

Preparació: Zona Baix Llobregat 

 

 

 

 



Dissabte Sant - Pregària del matí 
 

 
 
Hi havia un hort a l’ indret on havien crucificat Jesús, i dintre l’hort un sepulcre nou, on 
encara no havia estat posat ningú. Com que per als jueus era el dia de la preparació, i 
el sepulcre es trobava a prop, van dipositar-hi Jesús. 
 (Joan 19, 41-42) 

 
 
Bon dia, a tothom,  
 
Dissabte Sant és dia de silenci. Avui no hi ha Eucaristia, ni es celebra cap 
sagrament. 
La manca de signes i de litúrgia ens fan viure amb buidor. Restarem silenci, i 
pensarem en la creu i la mort del Crist; això ens provocarà tristesa, de la 
mateixa manera com es van sentir els deixebles amb la  teva absència després 
de veure’t morir a la creu i veure el teu cos sepultat. Jesús el dissabte sant , no 
és viu. El seu cos és al sepulcre. Tot s´havia acabat, tot resta en silenci. Un 
silenci total. Escoltem aquest silenci i els nostres pensaments.  
Però, en la foscor total, una llum encesa: la fe de la Mare de Déu, ella esperava 
amb fe la resurrecció del seu Fill. Ella vetlla. Sap el que és patir pel seu Fill. Ella 
és el nostre model de fe i esperança.  Valenta, ha estat present a tot.  
 
També tenim durant l’any, molts dissabtes sants, plens de silenci, de gent que 
pateix tristesa, la soledat, l’enyorança, ells també escolten el silenci. Un silenci 
forçat i dolorós com avui. Temps de silenci , temps per a pensar, per trobar-se 
a si mateix, per sentir els altres,descobrir que tenim al nostre voltant, a vegades 
alegria i alhora també necessitats.  
No passa també un dissabte sant la nostra societat i en part la nostra Església? 
On ets, Jesús?  
 
 
Avui, dissabte Sant, Senyor : 

Dóna’ns silenci, que la buidor d’ avui, sigui esperança per demà. 
 
Dóna’ns silenci, que pugui trobar la pau, que pugui renovar el meu esperit i així 

pugui creure la paraula de Jesús 

Dóna’ns silenci, però mirant endavant, amb esperança. Som aquí, sense 
defallir. Esperem la teva Llum. 
 

Dóna’ns silenci, per veure com Ell va viure: amb els ulls ben oberts a les 

necessitats dels germans; bo i estimant, amb fets i paraules, la teva persona i 

la dels altres. 



Dóna’ns silenci ,Pare i perdona  el mal que hi ha en mi, a vegades la por 

d’implicar-me. 

Dóna’ns silenci  , per  escoltar Déu quan em parla. 

Dóna’ns silenci  .per  trobar  temps per parar, i així descobrir que Déu ens 

estima. 

Dóna’ns silenci  , per escoltar  , i poder tenir una missió evangelitzadora al món. 

Dóna’ns silenci, per escoltar el meu cor i  esperar la teva Llum . 

Dóna’ns silenci  i demà condueix-me pel camí de la conversió per tal que la 

meva vida es renovi del tot, s'acosti a la persona de Jesús, i pugui trobar la 

felicitat allà on Ell la trobava. 

 

Preparació Diòcesi de Vic 

 

 
 

 

  

 
 
 



Dissabte Sant - Vetlla Pasqual 

Acollida 

Aquesta nit de Pasqua, la militància de l’ACO i les nostres famílies estem convocades a 

celebrar una gran festa: la Pasqua. Disposem-nos a celebrar, gaudir, pregar, cantar, 

ballar...en comunió amb els i les nostres germanes del moviment, amb tots els cristians/es 

i creients del món. 

Litúrgia del foc i de la Llum 

Benedicció del foc 

Benaurat siguis Senyor, pel nostre germà el foc. Ens dóna 

claror, ens escalfa i ens fa sortir de la fredor de la mort, la 

fredor de les falses acusacions, la fredor de les presons 

materials i humanes, la fredor de les tanques i els murs 

que oprimeixen llibertats.  

No volem un món injust, d’estructures patriarcals, 

corrupte, en guerres...no volem un món que pateix i es 

queixa.  

TOTES: Nosaltres no volem aquest món! 

Volem el món de l’espurna petita que Il.lumina i encén l’esperança en les persones, en la 

Terra. Aquella que es fa present en els actuars de la RdV, en els col.lectius on participem, 

la que transforma i ens transforma. 

Aquest foc és Jesús, que amb la seva entrega fins la mort ens parla d’un Déu que és amor 

incomprensible i portat a l’extrem. Jesús ha patit la creu i el sepulcre, però avui celebrem 

que és viu i ha ressuscitat. Les dones i deixebles seves, així ho van fer arribar a tothom, 

fins el dia d’avui. 

Ara encendrem amb aquest foc, el ciri Pasqual, que representa la presència del Jesús, que 

ens acompanya de camí a les nostres Galilea diàries i ens dona esperança. 

 

 



Encesa del ciri Pasqual (en silenci)  

Cant de Processó:  

Caminamos en la luz de Dios (x8) 

Cant dins la sala: Llum de tots, llum per tots 

Llum de tots, llum per tots, 

la llum de Jesús és la llum de l’amor. (Bis) 

Que mans, ulls i cors facin una rotllana 

i el coratge ens porti a la pau de debó 

que mai se’ns acabin les ganes de riure 

que tots els ocells duguin una llavor. 

Llum de tots... 

Les paraules que siguin per abraçar-se 

i que facin llenya els castells amb canons. 

Les veles que arriben que ens duguin idees 

i el canvi global sigui pa per tothom. 

Pregó col·lectiu 

Celebrem el pas de la mort a la Vida, el pas de 

l’opressó a l’alliberament, el pas del cor de pedra, al 

cor de carn, ple de sensibilitat. No tinguem por a 

moure la pedra del sepulcre i anunciar la 

resurrecció.  

Descobrim Jesús ressusciat a les nostres feines, allà 

on vivim, entre companyes i companys, familiars, 

amics i amigues...Despertem! Omplim-nos de goig! 

Que el nostre cor cremi amb amor per a tothom i es 

renti de tot allò que ens fa caure en la foscor. 

Totes: Jesucrist és la llum, és la pau, és l’amor. Al.leluia 



Ressuscita el nostre món quan torna a ser cridat a la bellesa, quan enmig de la desolació creixen 

brins de llum que canvien la història, quan superem la desídia amb una força que ens impulsa al 

dinamisme. Cantem i anunciem com diu el salm: 

“Tu has canviat la meva tristesa i l’has convertida en ball.  

Em vas prendre la roba de dol i em vas vestir amb robes de festa. 

Perquè et canti amb himnes i lloi la teva bondat.  

Senyor meu, no puc quedar.me callada, 

per això, sempre et lloaré.” Dolores Alexandre 

Àvies i avis, grans i petits, joves, noies i nois: celebrem plens d’alegria que Crist ha ressuscitat. Ell 

és la raó de la nostra esperança, ell ens precedeix el camí, NO TINGUEM POR! 

CANT: Quan desvetllarem els cors! 

Quan desvetllarem els cors 

                       , 

junts retrobarem la font de llibertat; quan 

aixecarem les mans 

                        , 

                                      . 

No més nits sobre la terra: Ell vindrà com un gran foc. No més odi ni més guerra: Ell farà el món tot 

nou. 

Litúrgia de la Paraula 

Lectura del llibre del Gènesi. 

   1 Al principi, Déu va crear el cel i la terra. 2 La terra era caòtica i desolada,  les tenebres cobrien 

la superfície de l’oceà, i l’Esperit de Déu planava sobre les aigües.  

    3 Déu digué:  —Que existeixi la llum.  

    I la llum va existir. 4 Déu veié que la llum era bona, i separà la llum de les tenebres. 5 Déu va 

donar a la llum el nom de dia, i a les tenebres, el de nit. Hi hagué un vespre i un matí,  i fou el 

primer dia.  



    6 Déu digué:  —Que hi hagi un firmament enmig de les aigües, per a separar unes aigües de les 

altres.  

    7 I va ser així. Déu va fer la volta del firmament i va separar les aigües que hi ha a sota la volta de 

les que hi ha a sobre. 8 Déu donà a la volta del firmament el nom de cel. *  

    Hi hagué un vespre i un matí, i fou el segon dia.  

    9 Déu digué: —Que les aigües de sota el cel s’apleguin en un sol indret i apareguin els 

continents.  

    I va ser així. 10 Déu donà als continents el nom de terra, i a les aigües aplegades, el de mar. Déu 

veié que tot això era bo.  

    11 Déu digué:    —Que la terra produeixi vegetació, herbes que facin llavor i arbres de tota mena 

que donin fruit amb la seva llavor, per tota la terra.  

    I va ser així. 12 La terra produí la vegetació, les herbes de tota mena que fan la seva llavor i els 

arbres de tota mena que donen fruit amb la seva llavor. Déu veié que tot això era bo.  

    13 Hi hagué un vespre i un matí, i fou el tercer dia.  

    14 Déu digué: —Que hi hagi a la volta del cel uns llumeners per a separar el dia de la nit i 

assenyalar les festivitats, els dies i els anys, 15 i que des de la volta del cel il·luminin la terra.  

    I va ser així. 16 Déu va fer els dos grans llumeners: un de més gran que governés el dia i un de 

més petit que governés la nit; va fer també les estrelles. * 17 Déu els col·locà a la volta del cel 

perquè il·luminessin la terra, 18 governessin el dia i la nit i separessin la llum de les tenebres. Déu 

veié que tot això era bo.  

    19 Hi hagué un vespre i un matí, i fou el quart dia.  

    20 Déu digué:  —Que les aigües produeixin éssers vius que s’hi moguin i animals alats que volin 

entre la terra i la volta del cel.  

    21 Déu va crear els grans monstres marins, * els éssers vius de tota mena que es mouen dintre 

l’aigua, i tota mena d’animals alats. Déu veié que tot això era bo. 22 Déu els beneí dient-los:  

    —Sigueu fecunds, multipliqueu-vos i ompliu les aigües dels mars, i que els animals alats es 

multipliquin a la terra. *  

    23 Hi hagué un vespre i un matí, i fou el cinquè dia.  

    24 Déu digué:    —Que la terra produeixi éssers vius de tota mena: bestioles i tota mena 

d’animals domèstics i feréstecs.  



    I va ser així. 25 Déu va fer tota mena d’animals feréstecs i domèstics i tota mena de cucs i 

bestioles. Déu veié que tot això era bo.  

    26 Déu digué: —Fem l’home a imatge nostra, a semblança nostra, * i que sotmeti els peixos del 

mar, els ocells del cel, el bestiar, i tota la terra * amb les bestioles que s’hi arrosseguen.  

    27 Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona. * 28 

Déu els beneí * dient-los: —Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la; 

sotmeteu els peixos del mar, els ocells del cel i totes les bestioles que s’arrosseguen per terra. *  

    29 Déu digué encara: —Mireu, us dono totes les herbes que fan llavor arreu de la terra i tots els 

arbres que donen fruit amb la seva llavor, perquè siguin el vostre aliment. 30 A tots els animals de 

la terra els dono l’herba verda per aliment. *  

    I va ser així. 31 Déu veié que tot el que havia fet era molt bo.   Hi hagué un vespre i un matí, i fou 

el sisè dia. (...) Déu acabà la seva obra el sisè dia i el setè descansà. 

Salm. Cant: Ves-hi Moisès! 

 Quan a l'Egipte era Israel: Dona'ns llibertat! 

Així parlà el Senyor a Moisès: Dona'ns llibertat! 

Vés-hi Moisès, davant el Rei d'Egipte, 

digues: Vell faraó, dóna'ns la llibertat! 

Tanta opressió no ha de sofrir, Dóna'ns llibertat!  

O el teu hereu farà morir. Dóna'ns llibertat! 

Vés-hi Moisès... 

Lectura Profeta Esequiel 

Per tant, digues al poble d'Israel això que els anuncio jo, el Senyor, Déu sobirà: "No ho faig 

perquè ho hàgiu merescut, poble d'Israel, sinó pel meu sant nom, que vosaltres heu 

profanat entre les nacions on anàveu.“ 23 Jo santificaré el meu gran nom, que ha quedat 

profanat entre els altres pobles per la vostra presència enmig d'ells. Quan jo faci 

resplendir en vosaltres la meva santedat als ulls de les nacions, sabran que jo sóc el 

Senyor.(...) 24 Us prendré d'entre els altres pobles, us aplegaré de tots els països i us faré 

tornar a la vostra terra. 25 Abocaré sobre vosaltres aigua pura i quedareu purificats de 

totes les vostres immundícies i de tots els vostres ídols repugnants. 26 Us donaré un cor 

nou i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en 



donaré un de carn. 27 Posaré el meu esperit dins vostre i faré que seguiu els meus 

preceptes, que compliu i observeu les meves decisions. 28 Llavors habitareu en el país que 

vaig donar als vostres pares. Vosaltres sereu el meu poble i jo seré el vostre Déu. 

Testimoni. Pas d’un cor de pedra a un cor de carn. 

Al.leluia 

Al.leluia , Al.leluia! 

Ple de vida Crist ens ha salvat: 

Ell ens porta l'Espeança. 

Alegrem‑nos tots! Al.leluia! 

 1.-Crist és el nostre Anyell Pasqual 

L"Anyell que ha estat immolat, 

Ell ha vençut el dol de la mort 

i ha guanyat la llibertat.  

2.-Els apòstols han vist el Crist 

ressuscitat d'entre els morts, 

La fe en el testimoniatge d'ells 

porta la salvació. 

3.-Submergits en la mort del Crist, 

hem mort al món i al pecat. 

Per l'aigua i el foc de l'Esperit 

el seu nom ens ha donat.  

4.-Si amb Crist hem ressuscitat, 

cerquem les coses de dalt. 

Visquem units amb tots els germans, 

l'alegria i l'amistat. 

Evangeli Mt. 28, 1-10 

 1 Passat el dissabte, quan clarejava el primer dia de la setmana —el 

diumenge—, Maria Magdalena i l’altra Maria anaren a veure el 

sepulcre. 2 Tot d’una hi hagué un gran terratrèmol: un àngel del 

Senyor * va baixar del cel, féu rodolar la pedra i s’hi va asseure al 

damunt. 3 Resplendia com un llamp, i el seu vestit era blanc com la 

neu. 4 De por d’ell, els guardes es posaren a tremolar i van quedar 

com morts. 5 L’àngel digué a les dones:  

    —No tingueu por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús, el crucificat. 6 

No és aquí: ha ressuscitat, tal com va dir. Veniu, mireu el lloc on havia 

estat posat. 7 Aneu corrents a dir als seus deixebles: “Ha ressuscitat d’entre els morts, i ara va 

davant vostre a Galilea. Allà el veureu.” Aquest és el missatge que us havia de donar.  

    8 Immediatament elles, amb por, però amb una gran alegria, se n’anaren del sepulcre i van 

córrer a portar l’anunci als deixebles.  

    9 Però tot d’una Jesús els va sortir al pas i els digué:    —Déu vos guard.  



    Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i el van adorar. 10 Jesús els diu:  

    —No tingueu por. Aneu a anunciar als meus germans que vagin a Galilea. Allà em veuran.  

Homilia 

Litúrgia de l’Aigua 

Monició baptismal 

Comença ara la litúrgia baptismal, on la protagonista 

és l’aigua. L’aigua és l’origen de tota vida. És símbol 

de neteja i purificació. Amb l’aigua sabíem la nostra 

set. El nostre cos és aigua, la natura és aigua.  

Som batejades amb aigua i hem de donar gràcies per 

aquet bé tan preciat.  

L’aigua és vida, ens hem de Mullar, implicar-nos, 

cuidar i preservar-la per mantenir-la VIVA.  

Lletanies 

Podem respondre: Preguem per nosaltres. 

Santa Maria. Mare de Jesús, don sencilla de Natzaret. Dona treballadora, com tantes dones d’avui. 

Santa Maria Magdalena, dona apòstol fidel a Jesús, primera testimoni de la Ressurreció.  

Sant Josep obrer, fuster de professió, home intuïtiu, de mans calloses i esperit lluitador. Home 

emigrant. 

Sant Joan Baptista, precursor de Jesús, profeta del desert, màrtir per la defensa de la justícia. 

Sant Pere i sant Pau, Apòstols, homes de conversió, militants incansables, acompanyants de 

comunitats cristianes, màrtirs per la causa de Jesús. 

Sants Marc, Lluc, Mateu i Joan, escriptors dels evangelis, portadors de la paraula fins als nostres 

dies. 

Santa Bernardeta, jove pastora, que a la seva curta edat, va quedar captivada per l’esperit de Déu, 

sent testimoni de gent sense esperança. 

Santes Engràcia i Eulàlia, dones rebels màrtirs per proclamar la seva fe davant estaments de poder. 



 Sant Francesc i Santa Clara d'Assís, germans de la creació i la fraternitat. 

Santa Teresa de Jesús i Sant Agustí promotors d’una Església nova, coneixedors del camí de la fe.  

Sant Joan Bosco, Sant Esteve Pernet i Antoniette Fage, Joseph Cardijn i Antoni Chevrier,  sants i 

santes de temps recents, defensores de la dignitat dels joves i infants obrers. Evangelitzadores de 

les famílies treballadores, fent-se pobres entre els pobres. 

Totes les santes i sants de Déu que heu caminat davant nostre i sou referents de la Salvació. 

Pregueu per nosaltres. 

Benedicció de l’aigua 

Pare-Mare, Déu nostre, en aquesta nit celebrem el gran regal de la creació i la meravella de 

l’alliberació.  Vos que de l’aigua en feu brollar la vida, beneïu aquesta aigua i el que hem construït 

amb ella. Aboca sobre ella la teva força, perquè nosaltres mateixes quedem enfortides i plenes del 

teu esperit d’Amor. 

Renovació de les promeses baptismals.  

En un món on l'Egocentrisme ens empeny a passar dels altres. 

Ens comprometem a caminar vers la cura dels altres, a exercitar-nos en la participació i la 

solidaritat. 

Nosaltres volem mullar-nos i ser germanes i germans de tothom. Compartir el que tenim i el que 

som. 

En un món on predomina el pessimisme, el desànim ens ofega i la negativitat ens lliga. 

Ens comprometem a mirar als altres amb uns ulls renovats, amb alegria i esperança. 

Nosaltres volem mullar-nos  i seguir buscant , trobant i ser fidels avui amb l’optimisme del 

demà. 

En un món on ens absorbeix la temptació de viure de les aparences, de cultivar la imatge a 

qualsevol preu, de ser els primers per davant dels altres. 

Ens comprometem a tenir una mirada crítica, viure en la senzillesa, en la veritat del que som. 

Nosaltres volem mullar-nos per tenir el cor ben obert i, amb la força de Déu, poder vèncer 

l’acomodament i les temptacions. 

En un món de violència, d’odi i on el diner val més que l’ésser humà i l’explotació de la Terra sense 

mesura,està per sobre de la qualitat de vida de les generacions futures. 

Ens comprometem a viure amb amor, a resoldre els conflictes de forma pacífica, a tenir cura de la 

nostra casa comuna, la Terra. 



Nosaltres volem mullar-nos i viure del nostre treball, impulsant el perdó i la tendresa. Fent 

accions alternatives per la cura i el respecte del nostre planeta. 

Ens anirem passant l’aigua beneïda i mullant-nos lliurement amb l’aigua VIVA. 

 

Mullar-se és viure en sintonia amb Déu. 

Mullar-se és arremangar-se, implicar-se en fer una 

vida més justa per a tots. 

Mullar-se és construir el regne aquí i ara. 

Cants: “He nascut en un poble” i “Agua lávame” 

HE NASCUT EN UN POBLE 

  

1.-He nascut en un poble, 

en un bany de llibertat,. 

nascut en el poble del Crist, 

marcat amb el do de l'Esperit, 

un poble que em dóna la fe 

i em fa caminar amb esperança 

  

2.-El meu poble va néixer en una festa, 

el meu poble va néixer entorn d'un pa, 

la nit la mort tenia llesta, 

el vi passava de mà en mà, 

el meu poble va néixer a preu de sang 

i la mort feria tot passant. 

  

3.-El meu poble va néixer a Pentecosta, 

el  meu poble va néixer als quatre vents, 

per ser llevat d'aquest món nostre, 

per dur l'Esperit a tanta gent, 

el meu poble és un poble joiós 

fet al sol i al vent impetuós. 

  

4.-El meu poble ha fet un llarg viatge, 

el meu poble camina en el temps; 

en duu ferides a la imatge, 

en duu les senyes a la pell, 

el meu poble reneix a la il.lusió 

quan es dreça fidel al seu Senyor.

 

AGUA LÁVAME 

Agua lávame Agua lávame, purifícame, dame agua Tú, Espíritu, agua lávame. 

Pregària dels fidels 

Cada taller llegirà una pregària 

Cant: Vine Pare dels pobres, omple tots del teu amor. (bis) 

Litúrgia de l’Eucaristia  

Parem la taula per compartir el pa i el vi. 

Ofertori 



Pa i Vi. Oferim aquest pa i aquest vi, nascuts de la Terra, gràcies a Tu i transformats per 

nosaltres. El teu miracle de la vida fa que la terra ens doni el blat i el raïm i que animats 

per tu, el convertim en pa i vi amb el nostre treball. 

Mural de les nostres Galilees. Oferim el mural on totes i tots hem escrit a on et descobrim 

ressuscitat en la nostra vida quotidiana.  

Les flors. Oferim la bellesa de la primavera. Tu ens la regales per contemplar-la i alegrar-

nos el cor. 

Pregària Eucarística 

(P)- Us donem gràcies, Pare-Mare, perquè sempre heu estat al costat de totes les persones i tots 

els pobles. Israel ho va experimentar en la seva història, especialment quan va emprendre el camí 

vers la Terra Promesa. 

Altres pobles, de diverses maneres, també han viscut i viuen el vostre acompanyament. Jesús de 

Natzaret ens va parlar de Tu i del teu Regne. La seva vida i les seves accions van transparentar 

aquesta presència i acció alliberadores que provenen del teu Esperit. 

(Totes) Nosaltres també et sentim present en les nostres vides, en l’acció diària, en les persones 

que ens envolten, en tot el procés d’alliberament d’aquest món sofrent i confiat. 

Per això, estem contents, i us donem gràcies per la vida, pels companys/es i per tot el que rebem 

de Tu. Per Jesús, que ens ha passat al davant i ha estat el Vivent Definitiu. Ell que ens aplega i 

ens convida a donar-nos als altres, gratuïtament i generosament. Aquest és el signe que ens va 

voler deixar de la seva vida i la seva presència, la vígilia de la seva mort. 

(P)- En efecte, arribada l’hora que havia de passar d’aquest món a Vós, Ell, que estimava tant els 

seus, els va estimar fins a l’extrem. 

(Totes) Estan a taula amb ells i elles, tot sopant, agafà un pa, us donà gràcies i el partí i els hi va 

passar, tot dient: PRENEU I MENGEU-NE TOTS, QUE AQUEST PA ÉS LA MEVA PERSONA, QUE ES 

LLIURA PER VOSALTRES. 

Igualment, després de sopar, agafà una copa, us donà les gràcies i els va passar tot dient: 

PRENEU I BEVEU-NE TOTS, QUE AQUESTA COPA SIGNIFICA LA MEVA VIDA, LLIURADA PER 

VOSALTRES, COM A SIGNE DE RECONCILIACIÓ DEFINITIVA DE LA HUMANITAT AMB DÉU. FEU 

AIXÒ EN RECORD MEU. 

(P) -I de d’aleshores, aquest pa i aquest vi compartits esdevingueren signes de la nostra fe. 

(Totes) Anunciem la vostra mort, proclamem la vostra resurrecció, Veniu Senyor Jesús! 

(P) Companyes i companys, seguidores de Jesús, en aquesta Festa de la seva Vida, de la seva 

Presència permanent, volem recordar els dinars i sopars que Ell feia amb tota mena de persones 

del seu temps. La fracció del pa de les primeres comunitats cristianes, així com totes les accions i 

gestos de fraternitat que duem a terme en el nostre món. 



Jesús, ens convida malgrat que no en siguem dignes. Ens anima a seguir endavant, lluitant contra 

totes les dificultats. 

(Totes) Aquest signe de compromís permanent de Déu, amb nosaltres i tota la humanitat, ens 

remet a la Vida diària on descobrim les necessitats, les angoixes, les lluites i les esperances de 

tots els germans i germanes del nostre món. 

(P) Aquesta és la nostra Festa, la nostra Pasqua! Jesús vivent ens dóna la seva vida i ens transforma 

en persones que transmeten aquesta vida seva als altres. 

(Totes) Volem construir un món nou. Per això, necessitem la força de l’Esperit. El mateix que va 

guarir i guia les persones i els pobles vers l’alliberament de tota opressió. 

Prendre el pa i el vi esdevé un compromís per a nosaltres de seguir les petjades de Jesús. De ser 

sal i llum, de crear fraternitat i donar vida. 

(P) Senyor, doneu--nos aquest Esperit vostre que necessitem. 

(Totes) Que Ell ens acompanyi per a tot arreu i que donem molt de fruit. 

(P) Feu que treballem colze a colze amb tots els que malden i lluiten per un món nou. 

(Totes) Ens sentim en comunió amb totes les comunitats creient que celebren la vida que els 

vivifica. I amb totes les persones que confien i lluiten per un món millor. 

(P) També volem tenir presents a totes les persones, familiars, militants, amigues i amics que ja no 

estan entre nosaltres i que visqueren amb l’esperança d’un cel nou i una terra nova. ( Podem anar 

anomenant a tots els que recordem.) 

(Totes) Que un dia puguem ajuntar-nos amb ells i elles i amb tots els que els van precedir, en 

aquell lloc de pau i de joia que Vós Pare-Mare heu preparat per a tota la humanitat. 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. 

 

CANT: SANTO LIBERADOR 

Santo, Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo es el Señor. 

Señor de toda la Tierra, 

santo, santo, es nuestro Dios.  

Santo, Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo es el Señor. 

Señor de toda la Historia, 

santo, santo, es nuestro Dios.  

Que acompaña nuestro pueblo, que vive 

nuestras luchas 

del universo entero, el único Señor. 

Benditos los que en su nombre, el Evangelio 

anuncian, 

la Buena y gran Noticia de la liberación. 



 

 

Ritu de la comunió 

Cant del Pare Nostre 

Padre nuestro 

Que estas en la alegría 

Que sea cada día 

Santificado tu gozo. 

Que venga Señor 

Tu risa a nuestras caras. 

Que el cielo y tierra se haga 

Tu buen humor. 

Líbranos hoy nuestra 

Sonrisa cotidiana 

Perdónanos porque nos cuesta contagiarla. 

Como nosotros perdonamos caras largas 

Y nos dejes creer que esta vida es amarga 

Y Líbranos del mal humor 

Líbranos del mal humor. 

(Bis) música i es recita el PareNostre 

 

Cant de Pau: Sorgirà 

Sorgirà, naixerà nova del fang i per fi transformarà. 

L’odi que té l’enemic en solidaritat. 

1.Crec en aquesta pau tan necessària, com el foc i com 

l’aigua.  

Com la terra i l’aire com sentir el batec del cor. 

És perdó que ens allibera de la ràbia i la ira, 

de l’enveja i la sang de voler ser un gran déu. 

2. És l’amnistia de l’exiliat, que només cerca una llar. 

Estigma i permanent, lliure de repressió. 

És llibertat d’espai obert, a la casa i a la fàbrica, 

a l’escola, al carrers en el teu propi interior. 

3. Pau que derroca el poderós, i aixeca al trepitjat. 



Convertint en fatxenda, el que és un dictador. 

La pau que neix del poble, no la classe opulenta, 

que utilitza la gent com un objecte més.  Sorgirà....(bis) 

Cants de comunió: “Q    ’               ”   “ S             ”  

Pels camins d’aquesta vida, sense veure-ho de tot 

clar, 

amb el pas feixuc i força capficats. 

 Has sortit al nostre encontre, t’has posat a caminar 

i per la nostra conversa has preguntat. 

Ens expliques l’Escriptura, com ningú no ho ha fet 

mai 

i et reveles en el gest de partir el pa... 

 

QUEDA’T AMB NOSALTRES 

QUE EL DIA JA COMENÇA A DECLINAR 

QUEDA’T AMB NOSALTRES 

QUI CAMINA AMB TU, JESÚS , MAI NO ES 

PERDRÀ 

Quan arriba l’hora baixa 

tu fas com el que se’n va, 

però nosaltres t’insistim entusiasmats.  

Has entrat a casa nostra, 

t’has deixat acomodar 

i et mirem als ulls amb el cor abrusat. 

Aixequem-nos de la taula, 

anem a trobar els germans: 

“Realment és Ell, Déu l’ha ressuscitat!” 

Aplegats en el seu Nom 

tornarem a caminar 

fins que torni ple de glòria i majestat!. 



 

SOM TESTIMONIS DE RESURRECCIÓ 

Jesús és viu, és Senyor, 

Per sempre ha vençut a la mort, 

la joia brolla dels cors, 

hem d’anunciar-ho arreu. 

Ja no hi fa estada la por, 

segurs perquè Crist és present. 

Que el somni del Regne Nou avui es fa 

realitat. 

Som testimonis de resurrecció; els ulls, la 

veu, 

els gestos han de dir; Jesús és viu!  

Som testimonis de resurrecció, que 

l’esperit, ens mogui a ser dones lliures i 

homes ferms. 

Entorn la taula Senyor; ens dónes el cos i 

la sang 

i ens convides a ser, més solidaris i 

humans. 

La nostra vida vol ser, un signe del Crist 

encarnat, 

el seu camí seguirem, essent dels més 

pobres germans. 

Oració i Benedicció 

 Cant: Lluita i espera 

1. LLUITA I ESPERA 

NO ET DEIXIS VENCER 

PREN PER SENYERA 

LA TEVA FE 

REINEX A LA VIDA 

RENEIX A LA DANÇA 

DONA ESPERANÇA 

A LA TEVA GENT 

  

2. UN TROS DE POBLE 

JOVE I ALEGRE 

UN TROS DE POBLE 

JUNTS VOLEM SER 

JOVE I EN VETLIA 

VOLEM NOSTRA GENT 

  

3. ÉS CRIST QUI CAMINA 

SEMBRANT ESPERANÇA 

ÉS CRIST QUI S´AVANÇA 

I ENS DONA LÉSPERIT 

SI ENS DONA LA VIDA 

PRIMER LA PERDIA 

ENS DONA LA JOIA 



L´AMOR I LA CREU. 

  

4. ÉS DURA LA LLUITA 

ÉS PORTA LA MARXA 

SÓN MOLTES LES PENES 

ÉS POCA LA FE 

SON MOLTS ELS QUI ESPEREN 

LA NOSTRA PARAULA 

SÓN MOLTS ELS QUI CERQUEN 

SENTIR UN NOU ALE. 

  

5. DIRAN QUE ÉS MENTIDA 

QUE ÉS UNA FOLLIA 

QUE NO VAL LA PENA 

VOLER CANVIAR EL MON 

NO DEIXIS ENRERE 

LES RAONS DE VIURE 

LLUITA I ESPERA 

AMB LA TEVA GENT 

 

Cant: Resucitó 

Resucitó, resucitó, 

Resucitó, ¡Aleluya! 

Aleluya, aleluya, 

Aleluya, ¡Resucitó! 

La muerte, 

Dónde está la muerte, 

Dónde está mi muerte, 

Dónde su victoria. 

Resucitó, resucitó, 

preparació Zona Nou Barris 

Gracias, 

Sean dadas al Padre, 

Que nos pasó a Su Reino, 

Donde se vive de Amor. 

Resucitó, resucitó, 

Alegría, 

Alegría, hermanos, 

Que si hoy nos queremos, 

Es que Resucitó. 

Resucitó, resucitó, 

Si con Él morimos, 

Con Él vivimos, 

Con Él cantamos: 

¡Aleluya! 

Aleluya, aleluya, 



Diumenge de Pasqua - Pregària del matí 

 

Introducció.- 

Els  primers  deixebles,  ens  han  transmès  que  a  partir  de la  resurrecció de  Jesús les  coses 

no van tornar a ser  com  abans, van  anar  experimentant Jesús  d’una  altre  manera. 

La  seva  presència  no  era  com havien  viscut a Galilea, però  era  igualment  real  i  

transformadora. 

El  ressuscitat els  transmetia  una  Pau  nova  que  va  guarir  les  seves  pors  i  les  va  convertir  

en  alegria.  Una  Pau  i  una  força   que  els  va  impulsar   cap a  una  nova  missió. 

També  nosaltres  sentim-nos  engrescats,  transformats  per  retornar  a la nostra  Galilea amb  

un  nou   esperit  que  ens  dona  el  Crist Ressuscitat.  

 

Cant.- 

Enmig  del  món quin  goig sentir  que  arriba 

Un Déu  d’amor,  d’amor. 

Tot proclamant als  pobres la  justícia, 

Aclamem el  Senyor! 

Aclamem el  Senyor (2) 

Pobres  del  món, rebeu-lo amb  cants  de  festa. 

És el Senyor, Senyor. 

Ens ha salvat donant la  seva  vida; 

Aclamem  al  Senyor! 

Aclamem el  Senyor (2) 

I ens  revoltem amb cants i crits de festa, 

Perquè Ell és  Rei, és  Rei, 

I porta amb Ell un Regne de justícia; 

Aclamem  el Senyor! 

Aclamem el  Senyor (2) 

 

Lectura.-  Text.-  Mc 16, 9-15 

 Després que Jesús hagué ressuscitat el diumenge de bon matí, es va aparèixer primer a 
Maria Magdalena, de qui havia tret set dimonis.  Ella anà a anunciar-ho als qui havien 
conviscut amb Jesús i que ara estaven afligits i ploraven.  Però aquests, quan van sentir que 
Jesús vivia i que ella l'havia vist, no la van creure. 

 Després d'això, es va manifestar amb un aspecte diferent a dos d'ells que feien camí fora 
ciutat.  Aquests, llavors, se'n tornaren a anunciar-ho als altres, però tampoc no els van creure. 

 Finalment, mentre eren a taula, Jesús es va aparèixer als Onze i els reprotxà la seva falta de 
fe i la seva duresa de cor, ja que no havien cregut els qui l'havien vist ressuscitat.  Els digué: 

--Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat.  
 

Testimoni 

 

 



Silenci 

Pregària   (tots  junts) 

Que la  joia  pasqual  s’escampi arreu, 

ompli  la  vida   i  els  cors  de  tothom, 

doni la  pau  al  pobles  en  guerra, 

i a nosaltres aquells  fruits  de  força  i  valentia 

per  donar  companyia  als  malalts, 

cercar  feina per als aturats, 

pa i aixopluc  als  que no  tenen res, 

esperança als  que l’han  perduda,  

per  fer més  entranyable la  vida  de  casa, 

per  ajudar i col·laborar allà  on  manqui  ajut, 

per  testimoniar una  fe  capaç  d’il·lusionar 

aquells que cerquen viure en pau i benestar, 

una fe que  permeti  a  tothom  trobar  en  Jesús 

el seu  Mestre, el  seu  Senyor, el  seu  Salvador. 

 

PARENOSTRE   (Cantat) 

 

 

 

preparació Zona Barcelona Nord 

 

 

 

 

 

       


