
CELEBRAR I PREGAR EN TEMPS D’EPIDÈMIA. 
DIUMENGE DE PASQUA 

 Esquema fet a partir del subsidi de la Comissió Nacional de Litúrgia 

(de la Conferència Episcopal Italiana) i altres materials 

És bo escollir un lloc adequat a la casa per celebrar i pregar junts amb dignitat i 
recolliment. Quan sigui possible, es pot crear un petit «lloc de pregària» (cf. Catecisme 
de l’Església Catòlica, 2691) o fins i tot només un racó de la casa on posar, seguint els 
Símbols de la vetlla de Pasqua, els signes de la Llum, de la Paraula, de l’Aigua i del Pa 
partit. 

Cada família pot adaptar aquest esquema segons les seves possibilitats. 

La pregària pot ser guiada per la mare (M) o el pare (M). 

(M) «¿Per què busqueu entre els morts aquell que és viu? No hi és, aquí! Ha 
ressuscitat!». Aquesta nit, arreu del món, a qualsevol racó on hi ha cristians, ha 
ressonat aquesta gran notícia. Aquesta nit, arreu del món, s’ha encès el ciri 
pasqual i s’ha alçat cap a Déu el cant joiós de l’al·leluia. Avui som aquí per 
celebrar la resurrecció del Senyor.  
I per recordar, i reviure, que nosaltres ens hem incorporat també a aquesta nova 
vida de Jesús ressuscitat. Celebrem, doncs, amb tot el goig, la gran festa de la 
Pasqua. 

(M) Un antic himne, conegut amb la paraula llatina «Exultet», que es canta davant el 
ciri pasqual encès, revela admirat el secret d’aquesta nit. És una invitació a acollir 
i custodiar la gràcia que l’habita, perquè esdevingui font de llum per a la joia de 
la humanitat. 

(L) Exultin de joia tots els àngels del cel, 
exultin els ministres de Déu. 
I que soni la trompeta victoriosa 
per celebrar el triomf d’un Rei tan gran. 
Que la terra també s’ompli d’alegria, 
il·luminada i radiant de la claror 
que ve de la llum del regne etern; 
perquè avui la foscor ja s’ha esvaït. 

També s’ha d’alegrar la mare Església, 
ornada amb l’esclat d’aquesta llum. 
Que el cant joiós de tot el poble 
ressoni en aquesta «casa». 

(T) Vós sou la llum, vós sou la vida. Glòria a vós, Senyor! 

(L) Perquè aquesta és la festa de Pasqua, 
en la qual l’Anyell veritable és immolat; 
i es marquen les portes amb la seva sang. 



Aquesta és la nit en què el Senyor, en altre temps, 
va treure d’Egipte els nostres pares, els fills d’Israel, 
i els va fer passar a peu eixut el Mar Roig. 

Aquesta és la nit 
que, amb el foc d’una columna lluminosa, 
esvaí la tenebra del pecat. 

(T) Vós sou la llum, vós sou la vida. Glòria a vós, Senyor! 

(L) Aquesta és la nit que torna a la gràcia 
i associa amb els sants els qui avui, 
a tot arreu, separats dels vicis 
i de la foscor del pecat, creuen en Crist. 

Aquesta és la nit en què Crist, trencant els lligams de la mort, 
ha pujat victoriós dels inferns. 

(T) Vós sou la llum, vós sou la vida. Glòria a vós, Senyor! 

(L) Oh admirable condescendència de la vostra bondat! 
Oh incalculable predilecció amb què ens heu estimat! 
Oh culpa sortosa, que ens ha merescut un Redemptor tan gran! 
Per redimir l’esclau, heu sacrificat el Fill. 

Calia el pecat d’Adam, que la mort de Crist ha esborrat. 
Oh culpa sortosa que ens ha merescut un Redemptor tan gran! 
Aquesta nit santa i poderosa allunya el pecat, 
renta les culpes, fa innocents els caiguts, 
torna l’alegria als entristits. 

(T) Vós sou la llum, vós sou la vida. Glòria a vós, Senyor! 

(L) Us demanem doncs, Senyor, 
que aquest «petit» ciri consagrat al vostre nom, 
cremi sense parar per desfer la foscor d’aquesta nit; 
i acceptat per vós com un perfum agradable, 
ajunti la seva claror amb la de les estrelles del cel. 
Que l’estel del matí en trobi encesa encara la flama; 
aquell estel que mai no es pon: 
Crist, que, tornant d’entre els morts, 
s’aparegué gloriós als homes com el sol en dia serè. 
Ell, que viu i regna pels segles dels segles. 

(T) Amén, amén, amén. 

Segons convingui, poden fer junts aquesta aclamació més breu: 

(C1) El foc de la Pasqua, 
la flama de l’amor, 
brilli en la terra, 
brilli en nosaltres, Senyor. 

(T) Brilleu en nosaltres, Senyor! 



(C2) Vós, foc de la Pasqua, 
vós, flama de l’amor, 
resplendiu en aquesta nit, 
resplendiu en nosaltres, Senyor. 

(T) Brilleu en nosaltres, Senyor! 

(C3) Foc de la Pasqua, 
flama de l’amor, 
il·lumineu el nostre rostre, 
il·lumineu el nostre cor. 

(T) Brilleu en nosaltres, Senyor! 

Amb el cant de l’AL·LELUIA PASQUAL s’aclama el Senyor ressuscitat. Els fills ara poden 
il·luminar el lloc de la pregària encenent altres ciris, en funció del nombre de persones 
aplegades. 

(T) Al·leluia, al·leluia, al·leluia.           Del Salm 117 (116) 

(L) Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, 
perdura eternament el seu amor. 
Que respongui la casa d’Israel: 
perdura eternament el seu amor. 

(T) Al·leluia, al·leluia, al·leluia. 

(L) La dreta del Senyor fa proeses, 
la dreta del Senyor em glorifica. 
No moriré, viuré encara, 
per contar les proeses del Senyor. R. 

(T) Al·leluia, al·leluia, al·leluia. 

(L) 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. 

(T) Al·leluia, al·leluia, al·leluia. 

ESCOLTEM LA PARAULA DE DÉU 

(L) Lectura de l'evangeli segons sant Joan 

El diumenge Maria Magdalena se n'anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié 
que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Ella se'n va corrents a 
trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S'han 
endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat». Llavors Pere, amb 
l'altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble 
s'avançà i arribà primer al sepulcre, s'ajupí per mirar dintre i veié aplanat el 
llençol d'amortallar, però no hi entrà. Darrere d'ell arribà Simó Pere, entrà al 
sepulcre i veié aplanat el llençol d'amortallar, però el mocador que li havien posat 
al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. 



Llavors entrà també l'altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. 
Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús 
havia de ressuscitar d'entre els morts. 

Paraula del Senyor 
(T) Lloança a vós, oh Crist. 

RENOVEM LA PROFESSIÓ DE FE DEL NOSTRE BAPTISME 

(M) Al final del camí penitencial de la Quaresma, renovem junts la professió de fe 
baptismal amb la que hem renunciat a Satanàs i ens hem compromès a servir 
Déu en l’Església. 

(M) Renuncieu al pecat, per viure en la llibertat dels fills de Déu? 

(T) Hi renuncio. 

(M) Renuncieu a totes les seduccions del mal, perquè el pecat no domini en 
vosaltres? 

(T) Hi renuncio. 

(M) Renuncieu a Satanàs, que és l’origen i l’instigador del pecat? 

(T) Hi renuncio. 

(M) Creieu en Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra? 

(T) Hi crec. 

(M) Creieu en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, 
que nasqué de Maria verge, 
patí i fou sepultat, 
ressuscità d’entre els morts; 
i està assegut a la dreta del Pare? 

(T) Hi crec. 

(M) Creieu en l’Esperit Sant, 
la santa Església catòlica, 
la comunió dels sants, 
la remissió dels pecats, 
la resurrecció de la carn, 
i la vida perdurable? 

(T) Hi crec. 

(T) Aquesta és la nostra fe. 
Aquesta és la fe de l’Església, 
que ens gloriem de professar 
en Crist Jesús, Senyor nostre. 

Amén. 

(M) Tots els signes d’aquesta nit ens porten a l’Eucaristia. La situació actual ens 
impedeix participar físicament en el banquet de la vida juntament amb els 
nostres germans i les nostres germanes de fe, però volem agrair al Senyor aquest 



do que, fins i tot en aquest moment tan difícil, no manca; ans al contrari encengui 
el nostre desig i purifiqui la nostra espera. 

Un pa partit es posa al mig del lloc de la pregària, al costat del ciri encès, la Bíblia i l’aigua. 

(M) Presentem ara la nostra lloança i la nostra súplica al Pare, amb la pregària dels 
fills i les filles que se’ns va lliurar el dia del nostre Baptisme: 

(T) Pare nostre… 

(M) Pare, allibereu-nos de tots els mals, 
salveu-nos dels perills i de les pors del moment que estem vivint, 
feu-nos gaudir de l’alegria que el vostre Fill Jesús, 
primícia dels ressuscitats, 
ha portat a tot el món. 
ACLAMEM JESÚS, LLUM CLARA, AIGUA VIVA, VERITABLE MENJAR 

(L1) Jesús, sou per a nosaltres 
l’aliment veritable de salvació 
que derrota el mal. 

(L2) Jesús, sou per a nosaltres 
veritable mannà en el desert 
que sacia la fam. 

(L3) Jesús, sou per a nosaltres 
llum clara de salvació 
que il·lumina el món. 

(L4) Jesús, sou per a nosaltres 
aigua viva que és la font 
que apaga la set del món. 

(L5) Jesús, sou per a nosaltres 
cant nou de joia 
que anuncia la festa. 

(M) com que no podem compartir el pa de l’eucaristia, facem junts aquesta pregària, 
demanant a Jesús que vengui al nostre cor 

(T) Crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. 
Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos en la meva ànima.  
I ja que ara no puc rebre-us sagramentalment,  
veniu almenys espiritualment dins el meu cor.  
Com si ja hi haguéssiu vingut,  
us abraço i m'uneixo tot jo amb vós;  
no permeteu que mai em separi de vós. 

 Amén 

 

 



INVOQUEM LA BENEDICCIÓ DEL PARE 

(M) En aquest moment de pregària no hem oblidat les nostres dificultats: hem 
experimentat tenebres, situacions que ens deixen sense paraules, les nostres 
pors. Les hem trobat, però les hem viscut en el seguiment de Jesús, sostinguts 
per la seva força. 

Hem pregat de poder participar en la victòria de Jesús sobre la mort. Potser, des 
d’aquesta nit, la mort ens farà una mica menys por. I hi haurà una mica més 
d’espai per a l’amor. És per tot això que ara invoquem la benedicció de Déu, per 
seguir deixant-nos estimar per ell i pels qui són a prop nostre. 

Viure i estimar estan íntimament units: només es viu quan la vida es deixa 
modelar per l’amor. És per això que Crist ha ressuscitat. 

(M) Que ens beneeixi el Pare, que fa germinar la vida fins i tot en els sepulcres ja 
tancats. 

(T) Amén. 

(M) Que ens beneeixi el Fill, que sempre és amb nosaltres, vivent i Ressuscitat. 

(T) Amén. 

(M) Que ens beneeixi l’Esperit que ens dona consol i que ens omple amb els seus 
dons. 

(T) Amén. 

Cadascú fa damunt seu el senyal de la creu, mentrestant el pare (o la mare) continua 
dient: 

(M) En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. 

(T) Amén. 

Es pot cloure aquesta estona de pregària amb l’antífona mariana del Temps de Pasqua, 
Regina Coeli: 

(M) Reina del cel, alegreu-vos, al·leluia; 

(T) perquè aquell que meresquéreu portar, al·leluia, 

(M) ha ressuscitat tal com digué, al·leluia. 

(T) Pregueu Déu per nosaltres, al·leluia. 

(M) Alegreu-vos, Verge Maria, al·leluia. 

(T) Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia. 

 


