Exulti tota la creació !

PREGÓ PASQUAL
Exultin de joia tots els àngels del cel,
exultin els ministres de Déu.
I que soni la trompeta victoriosa
per celebrar el triomf de Jesucrist,
el Senyor.

Exultin totes les criatures
creades per la carícia de Déu.
Que cel i terra se n’alegrin,
que es netegin de tota contaminació,
purificats i il∙luminats per la llum de l’Etern.

PASQUA 2020

Avui la foscor ja s’ha esvaït
amb el foc nou que hem beneït
i amb el qual hem encès el ciri pasqual.
Un foc repartit en les candeles
que portem com humil reflex
de la infinita claror del Ressuscitat.
Aquesta és la nit
en què el Senyor, en altre temps,
va alliberar els nostres pares
i els va conduir ver la terra promesa.
Aquesta és la nit
en què fem memòria
de l’amor que Déu ens té.
Déu ens estimà primer,
i per aquest amor vinguérem a l’existència
i vivim en aquesta terra,
casa comuna que el Pare ens ha donat,
per conrear‐la i tenir‐ne cura,
i per llegar‐la a les futures generacions.
Aquesta és la nit
que, amb la joia de saber‐lo Ressuscitat,
recordem el seu memorial:
el compartir pa i vi de l’eucaristia
i el servir, de genolls davant els germans,
tot rentant‐los els peus.

Exulti tota la creació !

PREGÓ PASQUAL
Aquesta és la nit
per renovar la nostra unió amb el Crist
i per pregar per la gràcia
de mirar amb Crist,
d’actuar amb Crist,
de morir amb Crist,
i de ressuscitar amb Crist.
Aquesta és la nit
per ressuscitar a una nova vida,
després d’una profunda conversió.
Amb un cor nou que ens impulsa
a una nova relació amb tota la creació,
i a una nova relació amb els germans.
Aquests són els rostres de Déu
que els nostres ulls poden besllumar.

PASQUA 2020

Aquesta és la nit
per despertar cap a un nou estil de vida
de major humilitat, de major senzillesa,
de menor consum, de major respecte,
de més alegria i de joia autèntica.
Oh nit benaurada!
Perquè aquesta és la festa de Pasqua,
en què Crist, trencant els lligams de la mort,
ens dona nova vida.
La mort per sempre ha estat vençuda.
Oh nit benaurada!
Canteu abelles laborioses
i també els ametllers que ja heu florit.
Canti tota la natura
i que brollin les fonts amb aigua nova
perquè Crist, la nostra Pasqua, ja és aquí.
Oh nit benaurada!
Canteu cançons de primavera,
d'esperança en un món que està arribant.
Agermanats amb tota la humanitat,
junts amb tot el que ha estat creat,
caminem vers la llum!

Celebrem la Pasqua!

