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OBJECTIUS

MATERIALS

• Gaudir i interioritzar que Jesús ha ressuscitat i viu entre nosaltres.
• Conèixer que Jesús és el nostre camí, llum i esperança.
• Saber que Jesús ens estima i mai ens abandona.
- Cartell del lema
- Ordinador i projector
- Paraules de Pasqua

El cartell:
Ara que ja hem acabat la
partida d'escacs, ens adonem
que hem guanyat tots: Jesús
ha ressuscitat! Ens hem
esforçat molt per a arribar fins
aquí i ens hem omplert de
bones eleccions, renunciant a
les temptacions que se'ns han
presentat al llarg de la partida.
És
moment,
doncs,
de
continuar amb les “peces clau”
que ens han ajudat a prepararnos per a la Pasqua, i celebrar
amb alegria que Jesús està
viu. És important mantenir-nos
units, com germans, ajudant-nos els uns als altres,
fomentant l'amor.
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LA CELEBRACIÓ
1. Salutació (del que presideix) “En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant...”
Benvinguts a la casa del Pare!,
Avui ens reunim aquí en la capella (església) per celebrar que Jesús ha ressuscitat i viu
entre nosaltres. Jesús és la nostra llum, el nostre camí i la nostra vida. Per això iniciem
aquesta celebració encenent aquest ciri pasqual i cantant aquesta cançó.

2. Cant

Jesús viu en mi https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/jesus-viu-

en-mi

3. Evangeli: Jn 20, 1-9
El diumenge, Maria Magdalena se'n va anar al sepulcre de bon matí, quan encara era
fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Llavors se'n va
corrents a trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava, i els diu:
-S'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat.
Pere i l'altre deixeble van sortir cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l'altre
deixeble s'avançà a Pere i va arribar primer al sepulcre, s'ajupí i veié aplanat el llençol
d'amortallar, però no hi va entrar. Després arribà també Simó Pere, que el seguia, i va
entrar al sepulcre; veié aplanat el llençol d'amortallar, però el mocador que li havien
posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó que continuava lligat a part. Llavors
va entrar també l'altre deixeble, que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i
cregué. De fet, encara no havien entès que, segons l'Escriptura, Jesús havia de
ressuscitar d'entre els morts.

4. Homilia
5. Ofrenes
Es portaran en format gran (cartolina, cartró…) algunes de les paraules que hagin sortit
al llarg de les dinàmiques en relació amb la Pasqua, en representació del que s'ha
treballat i el que volem per al temps de Pasqua.

6. Pregària
Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
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beneïda sou Vós entre totes les dones;
beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i a l'hora de la nostra mort. Amén.

6. Parenostre
7. Benedicció final
En finalitzar aquesta celebració ens encomanem a Jesús Ressuscitat, que ens acompanyi
en aquest camí Pascual: En el Nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén
Al·leluia, Al·leluia!!!

8. Cant I vas ser llar (vídeo-cançó)

