Jubileu per la Terra

TEMPS DE LA CREACIÓ 2020

CELEBRACIÓ ECUMÈNICA

El Temps de la creació és una iniciativa ecumènica, una ocasió
privilegiada per connectar amb altres confessions cristianes del nostre
entorn i organitzar conjuntament una pregària ecumènica pel “Jubileu
de la Terra”.
El Moviment Catòlic Mundial pel Clima ens ofereix aquest model de
pregària ecumènica que podem fer servir o adaptar segons el context.

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
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Pregària inicial
(Es pot començar encenent espelmes i aportant elements
naturals que representin la biodiversitat local)

Ens reunim en nom de Déu Trinitari, Creador, Redemptor i
Sustentador de la Terra i de totes les criatures que hi viuen.
Lloada sigui la Santíssima Trinitat! Déu és el Creador de l'Univers, Font de tota vida, a
qui els àngels canten; Llum meravellosa de tots els misteris coneguts o desconeguts
per a la humanitat, i la vida que viu en tot.
(Hildegard de Bingen, segle XIII)
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Frases d'obertura
Una persona

Ens reunim amb el Creador

Tothom

que és una comunitat d'amor

Una persona

Ens reunim en nom del Redemptor

Tothom

que és una comunitat d'amor

Una persona

Ens reunim en presència de la Font de la Vida

Tothom

que és una comunitat d'amor

Cant
(Es pot cantar un himne que lloï Déu com a Creador)

Salm 104
Una persona

Beneeix el Senyor, ànima meva

Tothom

Totes les criatures esperen que els donis aliment al seu temps;
tan bon punt els en dones, elles en prenen; obres la mà i queden
saciades.

Una persona

Has creat la lluna, que assenyala les festes; el sol coneix el lloc on
s'ha de pondre. Quan estens la fosca, es fa de nit i ronden tots
els animals de la selva.
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Tothom

Totes les criatures esperen que els donis aliment al seu temps;
tan bon punt els en dones, elles en prenen; obres la mà i queden
saciades.

Una persona

Els lleons rugeixen buscant la presa, reclamant a Déu el seu
menjar. Quan fas sortir el sol, es retiren i s'ajacen als seus caus; i
l'home se'n va al seu treball, a la seva tasca fins al vespre.

Tothom

Totes les criatures esperen que els donis aliment al seu temps;
tan bon punt els en dones, elles en prenen; obres la mà i queden
saciades.

Una persona

De les fonts en fas brollar torrents que s'escolen entre les
muntanyes. Els animals feréstecs s'hi abeuren, els ases salvatges
hi apaguen la set.
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Tothom

Totes les criatures esperen que els donis aliment al seu temps;
tan bon punt els en dones, elles en prenen; obres la mà i queden
saciades.

Una persona

Fas néixer l'herba per al bestiar i les plantes que l'home conrea. I
ell treu el pa de la terra i el vi que li alegra el cor, l'oli amb què
s'ungeix el front i el pa que li renova les forces.

Tothom

Totes les criatures esperen que els donis aliment al seu temps;
tan bon punt els en dones, elles en prenen; obres la mà i queden
saciades.

Una persona

Sacies la terra del fruit de les teves obres.

Tothom

Totes les criatures esperen que els donis aliment al seu temps;
tan bon punt els en dones, elles en prenen; obres la mà i queden
saciades.

Tothom

Glòria al Senyor per sempre!
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Confessió (basada en Levític 25 , 1 ‐25)
Us lloem, Déu, per la Terra que alberga la vida. A través dels cicles planetaris, els dies i
les estacions, obriu la mà i alimenteu al moment oportú les vostres criatures; així és
com renoveu i feu créixer la vida a la Terra. Sàviament veu establir el dissabte perquè
descansés la Terra. Però avui la nostra vida empeny el planeta més enllà dels seus
límits. La nostra demanda de creixement i un cicle interminable de producció i consum
estan esgotant el nostre món. Els boscos es lixivien, la capa superior del sòl s'erosiona,
els camps s’esgoten, els deserts avancen, els mars s'acidifiquen, les tempestes
s'intensifiquen. Els humans i els animals es veuen obligats a fugir a la recerca de
seguretat. No hem respectat el Sàbat per la Terra, i ella lluita per renovar‐se. I així ho
confessem. Déu de misericòrdia i justícia.
Una persona

Ens dius que la terra ha de descansar, lliure de la càrrega de la
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producció.
Tothom

Confessem que exigim a la Terra que produeixi més enllà dels
seus límits, i la nostra dèria de desitjar sempre més.

Una persona

Ens crides a fer una pausa en la sembra, l’esporga i la collita que
destrueix el sol.

Tothom

Confessem el nostre consum desenfrenat d'aliments i d’energia.

Una persona

Tu ens dius que la terra no ha de ser venuda permanentment,
perquè la terra i tot el que hi ha és teu.

Tothom

Confessem que no veiem la creació com a do de Déu, sinó que hi
comptem com si fos un dret.

Una persona

Ens convides a deixar prou fruit a la vinya i en els camps com per
alimentar els nostres veïns els animals, i repoblar la Terra.

Tothom

Confessem la nostra incapacitat per compartir el que rebem de
la Terra.

Una persona

Ens crides a la justícia i l'equitat.

Tothom

Confessem la nostra infidelitat, no estimar‐te amb tot el nostre
cor, força i ment, no estimar els nostres semblants humans i no
humans com a nosaltres mateixos.

Una persona

Allibera'ns de la por i la desconfiança,
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Tothom

Per així poder tenir una vida reconciliada amb la Terra i totes
les criatures, a través de la Bona Nova de Jesucrist, en nom del
qual preguem. Amén
( Adaptat de la Federació Mundial Luterana)

Lectura de la Sagrada Escriptura
Marc 12,1‐12
Jesús es posà a parlar‐los en paràboles:
‐

Un home va plantar una vinya, la va envoltar d'una tanca, hi va excavar un cup i
va construir‐hi una torre de guàrdia. Després la va arrendar a uns vinyaters i
se'n va anar lluny. Quan va ser el temps, envià un servent als vinyaters per
rebre'n la part que li corresponia dels fruits de la vinya; però ells el van agafar,
el van apallissar i el van despatxar amb les mans buides. Novament els envià un
altre servent; a aquest li van obrir el cap i el van ultratjar. Els en va enviar
encara un altre, i el van matar; i així feren amb molts altres: a uns els
apallissaven, a d'altres els mataven. Tenia encara el seu fill estimat, i els l'envià
en darrer lloc, tot dient‐se: "Al meu fill, el respectaran." Però aquells vinyaters
es digueren entre ells: "Aquest és l'hereu: vinga, matem‐lo i l'heretat serà
nostra!" L'agafaren, doncs, el van matar i el van llençar fora de la vinya.

‐

Què farà l'amo de la vinya?

‐

Vindrà, farà morir aquells vinyaters i donarà la vinya a uns altres.

‐

¿No heu llegit allò que diu l'Escriptura: La pedra rebutjada pels constructors,
ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls se'n
meravellen?

Ells van comprendre que Jesús amb aquella paràbola es referia a ells, i volien agafar‐lo,
però van tenir por de la gent. Llavors el van deixar estar i se n'anaren.

Espai de silenci i reflexió
Uns moments per meditar en silenci la lectura que hem escoltat.

Cant
(Es pot cantar un himne que elogiï la biodiversitat de la creació)
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Professió de fe
Un

Pertanyem al Creador, vam ser creats a imatge i semblança seva.

Tots

En Déu respirem, en Déu vivim, en Déu compartim la vida de tota la creació.

Un

Pertanyem a Jesucrist, veritable Déu i veritable home.

Tots

En Ell Déu respira, en Ell Déu viu, a través d'Ell som salvats.

Un

Pertanyem a l'Esperit Sant, que ens dona nova vida i enforteix la nostra fe.

Tots

En l'Esperit l'amor respira, en l'Esperit la veritat viu, l'alè de Déu ens mou.

Un

Pertanyem a la Santíssima Trinitat, que és un sol Déu en tres persones.

Tots

En Déu tots som creats, en Crist tots som salvats, en l'Esperit Sant tots som
units al Creador".

(Per Harling)

Pregàries
(Podeu fer la resposta a cada pregària amb un cant breu)

Preguem en acció de gràcies per la Mare Terra on arrela la vida, pel Germà Sol,
l'energia del qual irradia vida, pel Germà Aire, l’alè que respirem, per la Germana
Aigua, que ens nodreix i ens fa reviure, i per totes les criatures amb qui compartim la
casa comuna, per les quals hem de conrear i mantenir aquest jardí.


Déu omnipotent, que estàs present en tot l'univers i en la més petita de les
teves criatures. Tu, que envoltes amb la teva tendresa tot el que existeix, aboca
en nosaltres la força del teu amor perquè tinguem cura de la vida i de la
bellesa. Inunda’ns de pau, perquè visquem com a germans i germanes sense fer
mal a ningú.



Oh Déu dels pobres, ajuda'ns a rescatar els abandonats i oblidats d'aquesta
terra que tant valen als teus ulls. Sana les nostres vides, perquè siguem
protectors del món i no depredadors, perquè sembrem bellesa i no
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contaminació i destrucció. Toca el cor d’aquells que només persegueixen
beneficis a costa dels pobres i de la Terra.


Ensenya'ns a descobrir el valor de cada cosa, a omplir‐nos de contemplació i
admiració, a reconèixer que estem profundament units amb totes les criatures
en el nostre camí cap a la teva llum infinita.



Després de la pandèmia mundial de COVID‐19, escolta els nostres crits de
compassió i sana el nostre món i tot el que s’hi mou. Infon en els nostres cors
una imaginació santa, que ens alliberi de les demandes de producció i de
consum, i que ens obri la porta a una forma de vida justa i sostenible, on
tothom tingui el necessari i tothom pugui ser restaurat.



Durant aquest Temps de la Creació, et demanem que ens concedeixis el coratge
de celebrar un Sàbat per al nostre planeta. Enforteix‐nos la fe per confiar en la
teva providència. Mou‐nos a compartir el que se'ns ha donat. Ensenya'ns a
estar contents amb el poc que necessitem. I atès que proclamem un Jubileu per
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a la Terra, envia el teu Esperit Sant per renovar la vida sobre la Terra.
Gràcies perquè estàs amb nosaltres cada dia. Encoratja'ns, si us plau, en la nostra lluita
per la Justícia, l'Amor i la Pau.
(Adaptat de l'Oració per la nostra Terra, Papa Francesc, Laudato Si)

Pare nostre
(El podeu fer cantat)

Benedicció final
Que Déu, que va establir la dansa de la creació,
que transforma el caos en ordre,
que va meravellar‐se davant dels lliris del camp,
ens guiï per transformar les nostres vides i l'Església.
Per reflectir la glòria de Déu en la creació.
(Programa d'Eco‐Congregació CTBI)
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