Vetlla pasqual 10
Ciri pasqual: encendre ciris
Ara per començar aquesta celebració, començarem encenent el foc que ens dóna vida i ens convida a
néixer de nou.
(s’apaguen els llums de l’església)
(es porta el foc)
Anem ara a beneir el foc. I amb aquest foc encendrem el ciri pasqual. Amb aquest signe del foc volem
significar el desig de passar de l’obscuritat a la llum; de la maldat al bé; de la mort a la vida; del
Divendres Sant al diumenge de resurrecció. Acceptem doncs, Jesús entre nosaltres com tants

avui ho fan simbolitzat en la flama del ciri pasqual.
Benedicció foc

Oh Déu, Vós pel vostre fill heu donat al vostre poble el foc de la llum: santifiqueu
aquest foc nou; i feu que aquestes festes pasquals abrandin en nosaltres el desig de les
coses del cel, per tal que puguem seguir sempre els vostres camins.
Per Jesús, .....

Pregó
Ara sabem que Jesús tenia raó.
I que el Déu vivent i Vertader és el seu Déu. El pare. L’Abbà.
El Déu que no ha deixat que l’herba cresqués sobre la seva tomba. Perquè l’ha
ressuscitat.
És mal d’explicar, això.
No tenim altra prova que la seva presència entre nosaltres. Oculta. Però eficaç. Discreta.
Tot el que ha canviat en nosaltres des de la seva mort.
Jo no som el mateix.
No som els que érem.
Hem vençut les pors.
I el dubte.
Som uns altres!
Ens sabem salvats.
Per un Altre.
Estimats.
Per Ell.
I sabem que l’Amor és el secret.
La força que pot transformar el món.
Fins a fer-ne el Regne del seu Pare.
Quan el Déu-Amor serà tot en tots.
Sé que enteneu el que vull dir.
Per això, Ell és Déu-amb-nosaltres: l’Amor sense límits, creador de la història i del
món, suport de l’esperança del nostre poble, sentit del quefer de la humanitat, present, a
l’abast de les postres mans.
Ell és el nostre Absolut.
El Senyor del món que volem.

El Déu que comparteix la nostra grandesa i la nostra misèria d’homes.
Ell és el nostre déu.
Ara sabem que hi ha un lloc on es troben l’home que cerca i el Déu que es deixa trobar:
Jesús de Natzaret, el Fill mort i ressuscitat.
Escolteu!
Traieu vosaltres les vostres conclusions.
Jesús ens ofereix un projecte de felicitat capaç de passar pel foc del dolor i trobar la
cançó que fa del forn un paradís.
Una felicitat que no s’enganya perquè ha fet de l’Amor el seu contingut. I l’Amor és el
sentit de la realitat!
Decidiu-vos!

Apagar espelmes i asseure

lectures
Del llibre del Gènesi (la lectura serà de la biblia infantil)
Al principi, Déu va crear el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada, les tenebres
cobrien la superfície de l'oceà, i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües.
Déu digué:
-Que existeixi la llum.
-Que hi hagi un firmament enmig de les aigües, per a separar unes aigües de les altres.
-Que les aigües de sota el cel s'apleguin en un sol indret i apareguin els continents.
-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.
-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, i que des de la volta del cel il·luminin la terra.
-Que les aigües produeixin éssers vius que s'hi moguin i animals alats que volin entre la
terra i la volta del cel.
-Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que sotmeti els peixos del mar, els
ocells del cel, el bestiar, i tota la terra amb les bestioles que s'hi arrosseguen.
Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l'home i la
dona. Déu els beneí dient-los: -Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i
domineu-la;
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.
I va ser així.
COMENTARI: (he mirat la lectura en la Bíblia infantil pq aquesta vam dir de fer la
versió infantil)
Déu nostre, pare i mare, ens agrada el món en què vivim; avui et volem donar gràcies una vegada més- perquè has volgut aquest món tan bonic per a nosaltres: la natura, les
bestioles de tota mena, la llum i la foscor... i, per sobre de tot, estem contents de
compartir-ho amb les persones que hi vivim.

Decidim-nos a cuidar i fer créixer aquest món meravellós! Decidim-nos a compartir-ho
tot! Decidim-nos a descobrir -hi la teva presència!
Ex 14, 15ss
El pas del Mar Roig
15 El Senyor va dir a Moisès:
--Per què clames a mi? Ordena als israelites que es posin en marxa. 16 I tu alça el teu
bastó, estén la mà cap al mar i es partirà en dos, perquè els israelites passin a peu eixut
pel mig del mar. 17 Jo enduriré el cor dels egipcis perquè hi entrin al seu darrere;
llavors manifestaré la meva glòria vencent el faraó i tot el seu exèrcit, els seus carros i
els seus guerrers. 18 I quan hauré manifestat la meva glòria vencent el faraó, els seus
carros i els seus guerrers, els egipcis sabran que jo sóc el Senyor.
19 L'àngel de Déu, que caminava davant la formació d'Israel, es posà a caminar al seu
darrere. També s'hi va posar la columna de núvol que els anava al davant, 20 i es va
situar entre la formació d'Egipte i la d'Israel. Hi havia el núvol i la fosca, però el núvol
il·luminava la nit. En tota la nit les dues formacions no es van acostar l'una a l'altra.
21 Moisès va estendre la mà cap al mar, i el Senyor, amb un vent fortíssim de llevant
que durà tota la nit, va fer retirar el mar i el deixà eixut. Les aigües es van partir, 22 i els
israelites van passar a peu eixut pel mig del mar, mentre les aigües els feien de muralla
a dreta i a esquerra. 23 Els egipcis els van perseguir i van penetrar darrere d'ells al mig
del mar, amb tots els cavalls del faraó, els seus carros i els seus guerrers.
24 A la matinada, el Senyor, des de la columna de foc i de núvol, va posar la mirada
sobre la formació dels egipcis i va sembrar-hi la confusió: 25 encallà les rodes dels
carros i feia que els costés molt d'avançar.
Els egipcis van exclamar:
--Fugim dels israelites! El Senyor lluita a favor d'ells contra Egipte!
26 El Senyor digué a Moisès:
--Estén la mà cap al mar, i que les aigües tornin sobre els egipcis, els seus carros i els
seus guerrers.
27 Moisès va estendre la mà cap al mar. En fer-se de dia, el mar va tornar al seu lloc, i
els egipcis, que fugien, se'l van trobar al davant. El Senyor va precipitar els egipcis al
mig del mar. 28 Les aigües van tornar i cobriren els carros i els guerrers de tot l'exèrcit
del faraó que havia entrat al mar darrere els israelites. No en va quedar ni un sol home.
29 En canvi, els israelites havien caminat per terra eixuta enmig del mar, mentre les
aigües els feien de muralla a dreta i a esquerra.
30 Aquell dia, el Senyor va salvar Israel de les mans d'Egipte, i els israelites veieren els
egipcis morts a la vora del mar. 31 Israel va veure com el Senyor havia vençut Egipte
amb la seva mà poderosa. El poble va sentir un gran respecte pel Senyor, i va creure en
el Senyor i en Moisès, el seu servent.
COMENTARI:
Déu nostre, pare i mare, a vegades també tenim dificultats – com els israelites- però
trobem persones que ens fan costat. Et volem donar gràcies per la família, pels amics,
per la comunitat cristiana,... per totes aquelles persones de qui ens hem pogut refiar i ens
han donat suport i caliu en moments de la nostra vida.
Sobretot, volem agrair-te, Senyor, que tu sempre ets al nostre costat, encara que no et
veiem.
Decidim-nos a confiar en tu! Decidim-nos a ser valents i coherents d’acord amb la
nostra fe!

Isaies 55,6-11
Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar, invoqueu-lo, ara que és a prop. Que l'injust
abandoni el mal camí, i el malèfic, les seves intencions!
Que tornin al Senyor, que és compassiu, al nostre Déu, tan generós a perdonar!
«Les meves intencions no són les vostres, i els vostres camins no són els meus.
Ho dic jo, el Senyor.
Estan tan lluny els meus camins dels vostres, les vostres intencions de les meves, com el
cel és lluny de la terra.
»Tal com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra i la
fecunden, i la fan germinar fins que dóna llavor als sembradors i pa per a aliment, així
serà la paraula que surt dels meus llavis: no tornarà a mi infecunda.
Realitzarà el que jo volia, complirà la missió que jo li havia confiat.»
COMENTARI:
Déu nostre, sovint volem fer camí sense comptar amb tu i ens allunyem de la teva
promesa i la teva oferta de felicitat. Et volem donar gràcies pel que hem rebut de tu. Tu
ens recordes que fem servir els dons que tenim en bé dels altres.
Decidim-nos a no quedar-nos tancats en nosaltres mateixos!
Decidim-nos a ser persones properes als altres!

Salm 19 El cel parla de la glòria de Déu
19 (18)
8 És perfecta la llei del Senyor,
l'ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa,
dóna seny als ignorants.
9 Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor són transparents,
il·luminen els ulls.
10 Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims.
11 Són més desitjables que l'or fi,
més que l'or a mans plenes;
són més dolços que la mel
regalimant de la bresca.
Decidim-nos a confiar en Jesús! Decidim-nos a actuar segons ell ens ha ensenyat!
Ezequiel 36, 26-28
El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
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. Posaré el meu esperit dins vostre i faré que seguiu
els meus preceptes, que compliu i observeu les meves decisions. Llavors habitareu en el

país que vaig donar als vostres pares. Vosaltres sereu el meu poble i jo seré el vostre
Déu
COMENTARI:
Senyor, gràcies per estar sempre en el fons del nostre cor i per recordar-te de tots i
cadascú de nosaltres. Gràcies perquè ens ensenyes a viure tenint en compte el que és
essencial.
Decidim-nos a actuar amb el cor! Decidim-nos a actuar amb sensibilitat, amb afecte i
amb amor!

Lc El sepulcre buit
(Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; Jn 20,1-10)
24
1 El diumenge, molt de matí, les dones arribaren al sepulcre portant els olis aromàtics
que havien preparat 2 i van trobar que la pedra havia estat apartada del sepulcre. 3 Hi
van entrar, però no hi trobaren el cos de Jesús, el Senyor. 4 Estaven del tot perplexes
sobre què havia passat, quan se'ls van presentar dos homes amb vestits resplendents.
5 Esglaiades, van abaixar el rostre, i ells els digueren:
--Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? 6 No és aquí: ha ressuscitat. Recordeu
què us va dir quan encara era a Galilea: 7 "Cal que el Fill de l'home sigui entregat a les
mans dels pecadors, que sigui crucificat i que ressusciti el tercer dia."
8 Elles van recordar aquestes paraules de Jesús.
9 Llavors se'n tornaren del sepulcre i van anunciar tot això als Onze i als altres. 10 Eren
Maria Magdalena, Joana i Maria, mare de Jaume. També les altres que anaven amb elles
ho explicaven als apòstols, 11 però les seves paraules els van semblar un deliri, i no se
les van creure. 12 Amb tot, Pere se'n va anar corrents fins al sepulcre, s'ajupí i veié que
hi havia tan sols el llençol d'amortallar. Després se'n tornà a casa, estranyat del que
havia succeït.
COMENTARI:
Jesús és viu!, Aquesta és la bona notícia!
Senyor, gràcies per ensenyar-nos el camí que acaba amb la teva resurrecció. Tu ens
recordes, sovint, que no tinguem por, que Déu sempre és amb nosaltres, fins al final!
Decidim-nos a viure amb l'esperança que la mort no és la darrera paraula!
Decidim-nos a viure sense pors que ens paralitzen!
Decidim-nos a fer vida de la joia del Crist ressuscitat, essent i escampant bones notícies!

Aigua: liturgia baptisme
(Encendre les espelmes)
(Monició Full liturgia baptisme)
Benedicció de l’aigua:
Senyor de la vida, doneu-nos la força viva del vostre Fill ressuscitat; i que es tradueixi en presència activa
en la vida del poble, en la creació de veritables comunitats cristianes, en la solidaritat i la defensa de la
vida pròpia dels pobles.
Déu i Senyor nostre, empleneu tot el nostre ser de l'alegria de la vostra vida nova.
Feu esbotzar en nosaltres l'home vell que hi dorm: fet de mandra, desconfiances, prejudicis, pors,
dubtes....

Feu-hi esclatar l'home nou: net, transparent, disponible, serè, solidari, humil....
Feu-nos semblants a Aquell -Jesús- que no fou pas home a mitges i que viu ressuscitat. Amén.
(Comprimís: resar junts el credo del full)
Cant:
Pregàries - compromisos
Tots els qui ens hem trobat aquí, sentim que som comunitat cristiana.
Hem celebrat la Resurrecció del Crist. Aquesta resurrecció és també la nostra pròpia resurrecció; sentim
que tenim aquest esperit de Vida, capaç de renovar el món.
Per això, volem comunicar aquesta joia i aquesta esperança que portem dins.
treballant per la pau, però per la pau a tots els nivells: per la pau pròpia de nosaltres mateixos, pau que
volem compartir amb la nostra família, amb els amics, els veïns, els companys...
Superant-nos dia a dia, per reemprendre aquest camí de renovació cada vegada que calgui, conscients de
les nostres pobreses i de les nostres limitacions.
Lluitant per la justícia, intentant ser portadors de justícia, defensant la persona humana i els seus drets en
tot moment.
Treballant per la reconciliació i la pau, creient que els homes no són pas enemics, i que entre tots podem
construir un món millor.
Contribuint amb els nostres actes a la germanor entre tots els homes, salvant les diferències, i entre tots
els pobles.

Ofrenes:
Presentació bones notícies que hàgim trobat en el dia a dia -diaris(seran accions de
gràcies)
Plata de bunyols que després compartirem (que el que sabem compartir entre nosaltres,
ho sapiguem compartir amb tots)
Oli: l’oli és símbol de missió: ser testimonis vius de Jesús: ell dóna esperança i il.lusió.

