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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
- Reflexions, missatges, ous de Pasqua... (el que s’esculli per fer les ofrenes)

El cartell:
La Pasqua és un moment per a
celebrar, i aquest sentiment
d'alegria ens ha d'acompanyar
cada dia. A casa ho compartim
amb la resta de la família, igual
que compartim moltes altres
coses. Ens estimem molt,
d'igual manera que ens estima
Jesús. Estem contents perquè
Ell ens guia, ens dóna llum.
Continuem mantenint l'alegria
de la llar!

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
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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. Liturgia de la paraula
PRIMERA LECTURA: Ac 10, 27-43 “Tot ho va fer bé”.
Lectura dels Fets dels Apòstols:
Tot conversant amb ell, Pere entrà a la casa i va trobar-hi molta gent reunida. Els digué:
--Vosaltres sabeu prou bé que a un jueu no li és permès de tenir tractes amb un
estranger o d'entrar a casa seva. Però Déu m'ha fet comprendre que no he de tenir cap
persona per impura i que no tinc prohibits els tractes amb ningú. Per això, quan han
vingut a buscar-me, no hi he posat dificultats. Ara, doncs, pregunto per què m'heu
vingut a trobar.
Corneli respongué:
--Fa quatre dies, en aquesta hora, mentre jo feia aquí a casa meva la pregària de la
tarda, es presentà davant meu un home amb vestits resplendents i em va dir: "Corneli,
Déu ha escoltat la teva pregària i té presents les teves almoines. Envia algú a Ja fa a
cercar Simó, que duu el sobrenom de Pere. S'allotja a casa de Simó, blanquer d'ofici,
vora el mar. "Immediatament t'he fet anar a buscar, i tu has tingut la bondat de venir.
Ara, doncs, tots nosaltres som aquí davant de Déu per escoltar tot allò que el Senyor
t'ha manat de dir-nos.
Discurs de Pere a casa de Corneli
Llavors Pere prengué la paraula i digué:
--Ara veig de veritat que Déu no fa distinció de persones, sinó que es complau en els qui
creuen en ell i obren amb rectitud, de qualsevol nació que siguin. Ell va enviar la seva
paraula als israelites, anunciant la bona nova de la pau que arriba per Jesucrist, el qual
és Senyor de tots els homes. Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el
país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan prediqués a la gent que es
fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va ungir amb l'Esperit
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Sant i amb poder, i com va passar fent el bé i guarint tots els oprimits pel diable, perquè
Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a
Jerusalem. Ells el van matar penjant-lo en un patíbul, però Déu el ressuscità el tercer dia
i li concedí que s'aparegués, no a tot el poble, sinó als testimonis que Déu mateix havia
escollit des d'abans, és a dir, a nosaltres, que vam menjar i beure amb ell després que
hagués ressuscitat d'entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble i
testimoniéssim que Déu l'ha constituït jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen
testimoni a favor seu dient que tothom qui creu en ell obté el perdó dels pecats gràcies
al seu nom. Paraula de Déu.
Tots: Us lloem, Senyor!

SALM: Salm responsorial 117,1-2.6ab-17.22-23 (R.: 24)
R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo.
Enaltiu el Senyor: Que n'és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d'Israel:
perdura eternament el seu amor. R.
La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica.
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor. R.
La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l'edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen. R

SEQÜÈNCIA
Que ofrenin els cristians
ofrenes de lloança
a glòria de la Víctima
propícia de la Pasqua.
Anyell sense pecat
que a les ovelles salva,
a Déu i els culpables
unir amb nova aliança
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Van lluitar vida i mort
en singular batalla,
i, mort el que és la Vida,
triomfant s'aixeca.
«Què has vist de camí,
Maria, en el matí?»
«Al meu Senyor gloriós,
la tomba abandonada,
els àngels testimonis,
sudaris i mortalla.
'Va ressuscitar de debò
el meu amor i la meva esperança!
Veniu a Galilea,
allà el Senyor espera;
allà veureu els seus
la glòria de la Pasqua.»
Primícia dels morts,
sabem per la teva gràcia
que estàs ressuscitat;
la mort en tu no mana.
Rei vencedor, compadiu-vos
de la misèria humana
i dóna als teus fidels part
en el teu victòria santa.
EVANGELI: Lc 24, 13-35: Deixebles d’Emmaús.
S: El Senyor sigui amb vosaltres.
T: I amb el vostre esperit.
S: Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc:
T: Glòria a vós, Senyor.
Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, que
es trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia
passat. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se'ls va acostar i es posà a caminar
amb ells, però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo.
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Jesús els preguntà:
--De què parleu entre vosaltres tot caminant?
Ells es van aturar amb un posat de decepció, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li
respongué:
--¿Tu ets l'únic foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat
aquests dies?
Els preguntà:
--Què hi ha passat?
Li contestaren:
--El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i
de tot el poble: els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el
condemnessin a mort, i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria
alliberat Israel. Però ara ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses! És cert
que algunes dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no
hi han trobat el seu cos i han tornat dient que havien tingut una visió d'àngels, els quals
asseguraven que ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i
ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però a ell no l'han vist pas.
Aleshores Jesús els digué:
--Feixucs d'enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els profetes! ¿No
calia que el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria?
Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va
explicar tots els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell.
Mentrestant, s'acostaven al poble on anaven i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells
van insistir amb força dient-li:
--Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar.
I va entrar per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa,
digué la benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls i el van
reconèixer, però ell desaparegué del seu davant. I es van dir l'un a l'altre:
--¿No és veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí
iens obria el sentit de les Escriptures?
Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits
els Onze i els qui eren amb ells, que els van dir:
--Realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó!
També ells contaven el que havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el
pa.
S:Paraula del Senyor.
T: Lloança a vós, oh Crist.

Homilia
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PROFESSIÓ DE FE Amb preguntes com a la Vigília Pasqual.
S: Renuncieu a el pecat per viure en la llibertat dels fills de Déu?
Tots: Sí, hi renuncio.
S: Renuncieu a totes les seduccions del Mal, perquè no domini en vosaltres el pecat?
Tots: Sí, hi renuncio.
S: Renuncieu a Satanàs, pare i Príncep de pecat?
Tots: Sí, hi renuncio.
S: Confesseu ara la vostra fe:
S: Creieu en Déu, Pare totpoderós, creador de el cel i de la terra?
Tots: Sí, hi crec.
S: ¿Creieu en Jesucrist, únic Fill, el nostre Senyor, que va néixer de Santa Maria Mare de
Déu, va morir, va ser sepultat, va ressuscitar d'entre els morts i seu a la dreta del Pare?
Tots: Sí, hi crec.
S: Creieu en l'Esperit Sant, a la Santa Església Catòlica, en la comunió dels Sants, en el
perdó dels pecats, en la resurrecció dels morts i en la vida eterna?
Tots: Sí, hi crec.
S:Déu totpoderós, Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens va regenerar per l'aigua i
l'Esperit Sant i que ens va concedir la remissió dels pecats, ens guardi en la seva gràcia,
en el mateix Jesucrist nostre Senyor, per a la vida eterna. Amén.

PETICIONS (millor preparades pels propis alumnes)

4. Ofrenes
Es pot portar com a ofrena les cartolines/fulls on han escrit les reflexions sobre els
moments/coses que comparteixen amb la resta de la família, els post-its amb missatges,
els ous de Pasqua que hauran creat...
Pa i Vi: Jesús s'ofereix per amor, es lliura totalment per donar-nos vida. El pa i el vi
transformats en el Cos i la Sang de el Senyor.

5. Parenostre
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6. Signe de la pau
Gest de pau i comunió entre tots, encara que sigui amb la mà al cor i la mirada.

7. Acció de gràcies
La Pasqua ens descobreix que hi ha esperança per a tothom, especialment quan ens
descobrim vulnerables, dependents. No hi ha lloc per als individualismes; cal créixer en
la consciència que l'aportació que cadascú pot fer a favor de la solidaritat, la fraternitat
entre les persones, el compartir el que som i tenim. En el nostre cor batega la necessitat
d'estar junts, en la nostra pròpia família, amb els amics i companys, al pati, l'esport o la
cantonada de l'escola ... la trobada, el compartir, la proximitat són signes de la Pasqua
perquè ens donen vida, alegria, força...La Pasqua, la Vida és la gran notícia de la fe
cristiana: hem va viure una llarga processó de el silenci, ara cal proclamar la Pasqua:
Crist ha Ressuscitat! I, amb Ell, re-neix la Vida i l'Esperança. Porteu aquesta bona notícia
a la vostra llar: Feliç Pasqua de Resurrecció!

8. 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)

