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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:
L'amor és vida, una vida de
llum i flors, una vida plena.
És el regal més gran que
podem rebre i donar; ens
permet
créixer com
a persones més humanes,
properes
i
acollidores.
D'aquesta manera, l'amor
esdevé
la
força
més
poderosa de la persona, ja
que dona sentit a la vida en
tots els seus àmbits. Els
éssers humans estem cridats
a viure i compartir la vida, a
partir de l'amor, que és
universal i es tradueix en
gestos de perdó, solidaritat,
acollida... per això... queda’t amb nosaltres!
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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
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.
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
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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

4. Ofrenes
Es pot portar com a ofrena les cartolines/fulls on han escrit els gestos que tradueixen
l’amor, els missatges per la Pau, 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

Dinàmica Pasqua:

Queda’t amb nosaltres!
CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
Curs 2021/22

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)

