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CELEBRACIÓ PASQUA.
Tot seguit us proposem una possible
celebració per celebrar la Pasqua.
Els nostres objectius seran:
- Conèixer en què consisteix el
temps de Pasqua: són els 50 dies
posteriors al diumenge de resurrecció de
Jesús, que acaben el dia de Pentecosta.
- Relacionar allò viscut durant la
Setmana Santa i el posterior temps
pasqual amb l'eslògan VIU!
- Valorar i agrair els dons rebuts per
Déu a les nostres vides, i adonar-nos que
tenim més motius per donar gràcies que
per protestar per tot el que hem rebut.

Ambientació.
-

El ciri pasqual ha de ser-hi present.
Al centre de la capella haurà d'estar un paper continu gran on se situï
un gran cor retallat i dividit en tantes parts com grups participin a la
celebració; pot dividir-se com si fossin peces d'un puzle, o bé fer parts
rectes sense més ni més. Si només hi ha una classe, no cal dividir el
cor en parts. A cada part hi ha escrits els noms dels alumnes de cada
grup.

Monició inicial.
Benvinguts. Estem celebrant el temps de Pasqua, aquells cinquanta dies des
de la resurrecció de Jesús que constitueixen la festa principal de l'any, on
vivim la joia de la gran notícia, que Jesús ha ressuscitat. Ell ha vençut el mal
i la mort, no es va quedar al sepulcre sinó que va ressuscitar una vida nova. I
avui ens convida a tots nosaltres a participar en aquesta nova vida. Aquí i
ara. És veritat que, si ho pensem bé, en les nostres vides hi ha mal, mort i
foscor, però com que la vela il·lumina la nit, així el ciri pasqual que
representa Jesús ressuscitat, il·lumina les nostres vides. Celebrem amb joia
que el Senyor es queda amb nosaltres i vol per a nosaltres la felicitat i la
veritable vida que ens mostra en la seva paraula. Escoltarem una lectura de
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l'evangeli de Joan que ens narra com van descobrir els deixebles que Jesús
havia ressuscitat.

Perdó
-

Tu que t'asseus amb nosaltres a taula per donar-nos vida, Senyor,
tingueu pietat!
Tu, que ens regales la teva Paraula que ens ajuda a trobar llum a les
nostres vides, Crist, tingueu pietat!
Tu que omples el nostre cor d'esperança i de ganes de seguir-te,
Senyor, tingueu pietat!

Pregària col·lecta
Vine, Senyor, en ajuda de la teva família, ia tots els que hem rebut el do de
la fe, fes-nos valents per transmetre-la i concediu-nos tenir part en l'herència
eterna del vostre Fill ressuscitat, Ell que viu i regna amb tu, en la unitat de
l'Esperit Sant i és Déu pels segles dels segles. /Amén.

Al·leluia
Lectura de l’Evangeli
Jo 20, 1-18
El primer dia de la setmana —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. 2 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.
3 Pere i l’altre deixeble van sortir cap al sepulcre. 4 Corrien tots dos junts,
però l’altre deixeble s’avançà a Pere i va arribar primer al sepulcre, 5 s’ajupí i
veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi va entrar. 6 Després arribà
també Simó Pere, que el seguia, i va entrar al sepulcre; veié aplanat el
llençol d’amortallar, 7 però el mocador que li havien posat al cap no estava
aplanat com el llençol, sinó que continuava lligat a part. 8 Llavors va entrar
també l’altre deixeble, que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i
1
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cregué. 9 De fet, encara no havien entès que, segons l’Escriptura, Jesús
havia de ressuscitar d’entre els morts. 10 I els dos deixebles se’n tornaren a
casa.
11 Maria es va quedar plorant a fora, al costat mateix del sepulcre.
Mentre plorava, s’ajupí per mirar dins el sepulcre 12 i veié dos àngels vestits
de blanc, asseguts al lloc on havia estat posat el cos de Jesús, l’un al cap i
l’altre als peus. 13 Ells li diuen:
—Dona, per què plores?
Ella els respon:
—S’han endut el meu Senyor i no sé on l’han posat.
14 Així que acabà de dir aquestes paraules, es girà enrere i veié Jesús allà
dret, però no sabia que era ell.
15 Jesús li diu:
—Dona, per què plores? Qui busques?
Ella, pensant-se que era l’hortolà, li respon:
—Senyor, si te l’has emportat tu, digues-me on l’has posat, i jo mateixa me
l’enduré.
16 Li diu Jesús:
—Maria!
Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus: *
— Rabuní! —que vol dir «mestre».
17 Jesús li diu:
—Deixa’m, que encara no he pujat al Pare. Vés a trobar els meus germans i
digues-los: “Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, al meu Déu, que és el
vostre Déu.”
18 Maria Magdalena anà a trobar els deixebles i els anunciava: «He vist el
Senyor.»
També els va explicar el que ell li havia dit.

Comentari
Per Pasqua som convidats a fer un pas que sembla anar més enllà de la raó
humana: el pas del patiment cap a l’esperança, de la mort a la VIDA. És una
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dona qui viu aquesta experiència en primer lloc, el matí de Pasqua: Maria de
Magdala. És ella qui porta els deixebles de Jesús cap aquest pas... i després
ens hi porta a nosaltres.
El matí encara no despuntava. Això no obstant, Maria ja s’havia posat en
marxa. Quan encara era fosc, tant a l’exterior com en el seu cor, ella sent,
potser de manera confusa, que ha de tornar prop de qui un dia havia canviat
la seva vida.
Quan per por, els deixebles de Jesús es queden tancats a casa, la decisió de
Maria de tornar al sepulcre és, sens dubte, la seva manera de recordar-lo,
però també expressa una espera. El seu amor per Jesús l’inspira en aquesta
espera, un amor que ni el sofriment més gran no ha pogut esborrar
completament.
Com a primer testimoni de la pedra enretirada de l’entrada del sepulcre, ella
corre a trobar Simó Pere i els altres deixebles per dir allò que ha vist. Al seu
torn, ells corren per constatar que allò que ella deia era veritat, però de
seguida tornen a casa, mentre que Maria, es queda al jardí on aviat anirà a
trobar-la el Ressuscitat.
També nosaltres podem deixar-nos tocar per la joia de la resurrecció! Tots
sols no hi podem creure. És completament inimaginable. Però junts podem
escoltar la notícia inversemblant que Maria, i després els apòstols, anuncien
el dia de Pasqua: Ell és viu!
Aquesta notícia aclaparadora del matí de Pasqua és inseparable de la que l’ha
precedida, de la qual hem fet memòria aquests darrers dies: Crist Jesús ha
arribat a l’extrem del patiment per tal d’obrir a tota la humanitat un camí
vers Déu, el seu Pare.
Un cop ressuscitat, no pot sinó estimar amb un amor sobreabundant les
persones, quan el patiment paralitza en elles l’alè de confiança. Lluny de ser
idealista, la joia de la Pasqua ens fa oberts i sensibles a aquells que pateixen.
Humilment, Crist ens diu: «Jo comparteixo els teus dolors i dubtes, jo voldria
passar-los amb tu».
La pandèmia, la guerra i les seves conseqüències, que no deixen de fer-se
sentir durament, ens exigeixen perseverar en la confiança. Pensem
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especialment en les persones que estan fugint del seu país a causa de la
guerra, dels ferits i malalts, en les famílies que han perdut éssers estimats,
en el coratge del personal sanitari.
Ara que el nostre món passa per tants sofriments, i que la bella esperança
humana s’esquerda tan sovint, ens sembla encara més important pregar
junts, sentir-nos en comunió, propers els uns dels altres, en l’amistat.
Davant del patiment i dels reptes del temps present, l’Evangeli ens dóna la
possibilitat de descobrir la font d’una nova esperança. Ens deixarem tocar per
la presència del Ressuscitat que, en la joia i en la pena de les nostres vides,
ve a trobar-nos a cadascun de nosaltres i ens diu: VIU!

Renovació promeses baptisme
Pregària universal
●

Pels educadors, catequistes i professors que ens eduquen, perquè Tu,
Pare, els segueixis animant a la missió que els has encomanat a
l'escola. Preguem el Senyor

●

Pels migrants, els refugiats, els “sense sostres”, els que estan patint el
sense sentit dels països poderosos que entren en guerra. Perquè Vós,
Pare, mogueu el cor dels dirigents i dels ciutadans i així pugueu
atendre, acollir i protegir les vostres vides. Preguem el Senyor.

●

Pels nens i adolescents que no tenen possibilitat de rebre educació i
formació a les escoles, perquè Tu, Pare, truquis més joves a ser
educadors i així puguin atendre aquests petits de Manyanet. Preguem
el Senyor.

●

Per les famílies que ho estan passant malament per la seva situació
econòmica, de salut o de relacions interpersonals, perquè Crist
Ressuscitat pugui posar vida i llum en aquestes situacions de mort i
foscor. Preguem el Senyor.

●

Pels nens i adolescents que pateixen solitud, rebuig i maltractament,
perquè Tu, Pare, posis persones a les seves vides que els facin sortir
d'aquest malestar, els protegeixin i els defensin. Preguem el Senyor.

Ofertori
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●

PECES PUZZLE COR: Oferirem les nostres peces del cor amb els noms
de tots nosaltres. Un cop el cor estigui completat es fa l'ofrena
següent: Senyor, us oferim les nostres ganes d'ajudar els altres amb
aquest gran cor que simbolitza que CRIST VIU i omple de VIDA les
nostres vides a vegades apagades, desesperançades.

●

PA I EL VI: Amb el pa i el vi, signe de l'amor i del lliurament de
Jesucrist que es parteix i es reparteix per donar-nos vida i vida
abundant, lloem el nom de Déu. Que a cada eucaristia et puguem
reconèixer VIU regalant-nos nova vida.

Parenostre
Pau
Acció de gràcies
Avui volem donar-te gràcies Pare, perquè hem pogut notar la teva presència
a les nostres vides. Ens ensenyes a conviure amb els altres d'una manera
diferent, tal com ens va mostrar Jesús amb el seu exemple, des de l'amor,
que es tradueix en servei als darrers, als més petits i febles. Volem donar-te
gràcies per la Resurrecció del teu Fill Jesucrist, perquè gràcies a la seva
resurrecció Ell pot anar ressuscitant a cadascú de nosaltres allò que tenim
com a mort, i donar-nos nova vida. Gràcies Pare.

