XX FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”
VINT ANYS DE FÒRUM:
AGRAÏMENT I COMPROMÍS
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PREGÀRIA DEL MATÍ
1.- Càntic

Dissabte, 12-IV-08

4- Perquè amb Vós, vivim el projecte de fraternitat i
sororitat universal.
5- Pel goig i la llibertat que ens dóna la vostra presència, que ens permeten ser instruments d’alliberament.
6- Perquè ens envieu a ser testimonis de la senzillesa
evangèlica i a treballar per una societat més justa.

Tu ets qui ens crida i en silenci venim.

2.- Monició
Bon dia a tots i a totes. Allà per l’any ‘88, començàrem a experimentar que nosaltres, que havíem
descobert el Jesús de Natzaret, el Jesús de l’Evangeli, fruit de l’amor misericordiós de Déu Pare i
Mare a la humanitat, no podíem anar per lliure,
com a franctiradors, cadascú amb el seu projecte.
Sinó més prompte començàrem a descobrir el valor
de la unitat des de la pluralitat i la necessitat d’unir
esforços en el nostre compromís i buscar espais
on poder compartir la nostra Fe. I així va sorgir el
Fòrum “Cristianisme i món d’avui”.
Enguany celebrem el nostre vigèsim Fòrum i
per aquest motiu, plens d’alegria i agraïment, ens
dirigim al Pare/Mare per dir-li:
- Gràcies per la presència del vostre Esperit
entre nosaltres, impuls d’ànim i alè en cada
Fòrum al llarg d’aquests vint anys.
- Gràcies perquè l’esforç per sumar i no restar és un signe que Vós il·lumineu el nostre
camí com il·luminàreu el poble escollit en eixir
d’Egipte.
- Gràcies perquè, parafrasejant Serrat, podem
cantar a tota veu: “...Avui que encara tinc força i no tinc l’ànima morta i en sento bullir la
sang.”
Sentint les ganes de viure i amb esperit d’agraïment, comencem aquesta vigèsima edició del
Fòrum amb un silenci que ens transporte al fons
del nostre ésser, on trobem el més autèntic i la font
viva que calma la set de justícia, és descans de
l’ànima i ens mou a seguir bregant.

A- SENYOR, VOS LLOEM I DONEM GRÀCIES

7- Perquè l’esperança ens manté ferms i ens ajuda a
seguir endavant.
8- Perquè l’alè del vostre Esperit és la força que ens
dinamitza i ens obri el cor al vostre do.
9- Perquè les nostres comunitats són testimoni en
la societat de la vostra misericòrdia i servei a tothom.
A- SENYOR, VOS LLOEM I DONEM GRÀCIES

10-Perquè amb Vós recuperem les entranyes compassives de filles i fills, i la condició de germans i
germanes.
11-Perquè som benaurats quan, moguts per un cor
sincer, ens descordem els lligams del desig de domini i poder què ens esclavitzen.
12-Pel vostre somni que tots i totes visquem en pau,
fent de la vostra creació un espai harmoniós.
A- SENYOR, VOS LLOEM I DONEM GRÀCIES

13-Perquè ens heu creat amb el poder de la llibertat.
14-Pels reptes que ens suposa la defensa i el respecte
a la pluralitat de tots els pobles, la qual cosa, anticipa el vostre Regne.
15-Perquè sentim la vostra força malgrat les adversitats i vents contraris.
A- SENYOR, VOS LLOEM I DONEM GRÀCIES

16-Pels brots de vida que germinen al nostre voltant i
ens fan creure que altre món és possible.
17-Per les persones que canten en terra estranya i,
obertes a la veritat, busquen una vida millor per a
tothom.
18-Perquè la denúncia profètica i l’austeritat solidaria
fan realitat la germanor universal.
19-Per la creació que ens heu regalat i perquè, sentint
el seu crit, ens comprometem a atendre’l.

3. Salm de lloança
A- SENYOR, VOS LLOEM I DONEM GRÀCIES

1- Perquè ens crideu a ser vehicle de la vostra tendresa i compassió, en un món trencat per la violència
i el domini dels poderosos.
2- Perquè l’Església, compromesa amb les persones
empobrides, és per a nosaltres sagrament del vostre amor.
3- Perquè ens convoqueu a dur a terme la missió
d’alliberament de tota la humanitat.

A- VOS LLOEM I DONEM GRÀCIES PER LA VIDA I LA
FORÇA DEL SENYOR RESSUSCITAT.

4.- Pausa

A- SENYOR, VOS LLOEM I DONEM GRÀCIES
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5.- Lectura: Lluc 10,21-22
6.- Silenci meditatiu
7.- Parenostre
En peu, disposats a seguir caminant amb la seguretat que el Déu Pare-Mare ens acompanya,
preguem tots plegats:
Pare nostre, que esteu en el cel,
siga santificat el vostre nom.
vinga a nosaltres el vostre Regne.
Faça’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres
perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres
caiguem a la temptació.
Ans allibereu-nos de qualsevol mal. Amén.

8.- Càntic
1- Gràcies d’aquesta aurora encesa,
gràcies d’aquest nou dia clar,
gràcies perquè els neguits en Vós
els puc abandonar.
2- Gràcies pels bons amics que em volten,
gràcies per tots els meus germans,
gràcies perquè als meus enemics
puc allargar les mans.
3- Gràcies per la Paraula vostra,
gràcies per l’Esperit d’amor,
gràcies perquè estimeu els homes
sempre i en tot lloc.
4- Gràcies perquè heu volgut salvar-nos,
gràcies perquè això ens dóna pau,
gràcies perquè podem donar-vos
gràcies tots plegats.

De dia el sol ja no serà la teua llum
Ni de nit la lluna t’iŀluminarà
Perquè el senyor serà per a tu una llum
Que no s’apaga
I el teu déu serà el teu esplendor
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(ls.60.19)

PREGÀRIA DEL VESPRE
PRIMERA PART: AGRAÏMENT

Dissabte, 12-IV-08

2- És Déu tan excels als ulls de tota la gent!
La seua glòria s’alça
més amunt del cel que veiem.
1- No es pot pensar res
més alt que el nostre Déu,
que sempre ha d’inclinar-se
per mirar la terra i el cel.
2- Alçant de la pols el pobre desemparat
el fa pujar cap al seu palau
com el millor convidat.
1- Ell ha consolat la dona que no té fills
tot fent-la mare joiosa
rodejada pels seus fills.
2- Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant
com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

1.- Salutació i monició introductòria
2.- Càntic
1- Lloeu Déu a dalt del cel, al·leluia!
lloeu-lo per tot arreu, al·lelú!, al·leluia!
Per les gestes que Ell ha obrat, al·leluia!
per la seua majestat, al·lelú! al·leluia!
2- Els infants lloeu Déu, al·leluia!
i canteu-li tot arreu, al·lelú! al·leluia!
xics i xiques juntament, al·leluia!
amb els grans
i amb els més vells, al·lelú! al·leluia!
3- Lloeu Déu sense cap por, al·leluia!
amb guitarres i amb tambors, al·lelú! al·leluia!
i ajuntem totes les veus, al·leluia!
en un cant al nostre Déu, al·lelú! al·leluia!

6.- Lectura bíblica: 1ª Cor. 1,4-9

3.- Salutació del president

7.- Silenci meditatiu

4.- Salm 147

8.- Breu reflexió d’agraïment

1- Jerusalem, glorifica el Senyor;
Mont de Sió, lloa Déu de tot cor,
que ha assegurat amb fermesa tes portes
i beneeix dintre teu els teus fills.
2- Manté la pau al territori;
per Ell vivim en la pau com germans;
la seua veu recorre la terra,
no cessa mai i arriba a tot lloc.
1- Ens ha donat abundoses collites
i els nostres camps són un do del Senyor;
és Déu el sol que fon les rosades;
Ell és l’assut que ens defén de riuades.
Si el fred hivern ens gela les aigües,
el seu alè de seguida les fon.
2- Déu mana als vents que ens porten la pluja
quan els nostres camps es moren de set.
Els seus decrets i les seues paraules
han arribat als fills de Jacob;
no ha obrat així amb cap altre poble,
Jerusalem, glorifica el Senyor!
1- Glòria al Pare, glòria al Fill,
glòria, glòria al Sant Esperit,
com ha sigut al principi i és ara
i serà sempre pels segles. Amén.

9.- Pregària d’acció de gràcies
P- Vos beneïm, Pare, pel do de l’Esperit que feu a
tothom. Vos donem gràcies perquè, mitjançant el
vostre Esperit, continueu creant, conservant i embellint el nostre món.
A- Vós ens doneu la vostra força per a transformar la
nostra vida i la societat en què vivim. Vos beneïm
sobretot per Jesús, el millor del nostre món, el que
anuncià la Bona Notícia del vostre amor vers tota
la humanitat i realitzà l’obra alliberadora i salvadora
de les persones empobrides i marginades.
Vos donem gràcies perquè hem conegut Jesús i
hem estat cridats a col·laborar en la vostra obra
salvadora. Gràcies perquè volem respondre a la
vostra crida des de la nostra petitesa sent signes
de vida i esperança per al nostre poble.
P- Al llarg de la nostra vida hem experimentat el vostre amor envers nosaltres, que ens ha mogut a
respondre-hi estimant.
A- Gràcies perquè en aquests vint anys hem compartit l’experiència del Fòrum. Ell ha potenciat la
nostra vida cristiana i ens ha ajudat en la fidelitat
als pobres, al nostre poble i al compromís cristià de
transformació del món.
P- Que romanguem sensibles a l’acció del vostre
Esperit al món i en la història dels homes i dones, per tal de treballar conjuntament en el naixement dels cels nous i de la terra nova que el Crist
Ressuscitat ha inaugurat.

5.- Salm 113
1- Servents del Senyor, lloeu el nom del Senyor,
lloeu pels segles dels segles
la bondat del Totpoderós!
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10.- Càntic

2- Arribar a ser la veu dels humils,
descobrir la justícia i la maldat,
denunciar l’injust i el malvat,
és solidaritat.
1- Deixar-se transportar per un missatge
carregat d’esperança, amor i pau,
fins a encaixar la mà del germà,
és solidaritat.
2- Convertir-se un mateix en missatger
de l’abraçada sincera i fraternal
que uns pobles envien a altres pobles,
és solidaritat.
1- Compartir els perills en la lluita
per viure en justícia i llibertat
arriscant per amor fins la vida,
és solidaritat.
2- Donar per amor fins i tot la vida
és la prova més gran de l’amistat,
és viure i morir amb Jesucrist, és solidaritat.

AL·LELUIA, AL·LELUIA,
AL·LELUIA, AL·LELUIA. (bis)

1- Cantaré l’amor que Tu em tens,
perquè estimes tant i ets ací.
M’ompliràs d’amor i de pau,
em sent jo feliç vora teu.
2- Mai no deixaré de cantar
que Tu ets la llum i ets l’amor.
Fes-me veure clar el camí.
Sempre al teu costat vull seguir.

SEGONA PART: COMPROMÍS
1.- Monició introductòria
2.- Lectura bíblica: Col. 3,12-17
3.- Càntic
1- Pau a nosaltres per sempre. (bis)
Pau al qui escampa somriures
dins la tristor dels qui ploren.
Pau al qui empelta coratge
quan es mustien les forces.
Pau a nosaltres per sempre. (bis)
2- Pau a nosaltres per sempre. (bis)
Pau al qui sempre defensa
la veritat dels qui callen.
Pau al qui dins la derrota
planta xiprers d’esperança.
Pau a nosaltres per sempre. (bis)
3- Pau a nosaltres per sempre. (bis)
Pau al qui estima en silenci.
Pau al qui lluita pels altres.
Pau al qui ajuda els qui cauen
sense exigir recompensa.
Pau a nosaltres per sempre. (bis)

5.- Parenostre
6.- Compromís de l’Assemblea
P- Tots nosaltres sabem que l’encontre amb Déu ens
llança a tindre cura dels altres i construir una societat que faça possible la fraternitat universal. Per
això proclamem el nostre compromís:
A- Optem pel Déu de Jesús, en el qual Ell s’ha mostrat decididament partidari de la vida, la llibertat i la
felicitat de tots els sers humans.
Optem per la causa de Jesús, unint els nostres
esforços als de totes les persones que lluiten per la
igualtat entre els pobles, l’alliberament dels homes
i dones, la justícia deguda a les persones empobrides i la pau entre totes les nacions de la terra.
Per això ens comprometem:
* A prendre seriosament el Déu de la Vida, assumint de manera responsable la causa de la humanització de la societat.
* A realitzar el nostre amor a Déu en forma de justícia, igualtat i solidaritat entre totes les persones.
* A recolzar i defendre les persones marginades i
explotades, i a posar-nos inequívocament al costat de les qui lluiten perquè un altre món i una
altra Església siguen possibles.

4.- Solidaritat (L. Proaño)
1- Mantindre l’oïda sempre atenta
al crit de dolor dels germans
i escoltar el seu clam d’ajuda,
és solidaritat.
2- Mantindre la mirada sempre alerta
i els ulls estesos vers la mar
a la recerca d’algun nàufrag en perill,
és solidaritat.
1- Sentir com a propi el sofriment
del germà d’ací i del d’allà,
fer pròpia l’angoixa dels pobres,
és solidaritat.

7.- Gest de pau. Càntic:
Hui comença una nova era:
les llances es transformen en podadores,
de les armes surten les relles
i els oprimits són alliberats.

8.- Benedicció i introducció a la festa commemorativa dels vint anys de Fòrum
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PREGÀRIA DEL MATÍ

Diumenge, 13-IV-08

1.- Monició introductòria

5.- Testimoniatge d’un fet de vida

Ha clarejat! Regaleu un nou dia al vostre poble
perquè experimente la joia de la salvació, atorgada
per Jesucrist a tot ésser humà. Vós ens acompanyeu en la construcció de l’obra començada i
no acabada: el vostre Regne, Senyor. Ací hem de
trobar la nostra dinàmica i la nostra tasca si volem arribar a eixe món nou tan somniat i esperat.
Que la vostra Resurrecció es convertisca en llum,
empenta i esperança per a tots nosaltres. I que
l’alegria pasqual ens ajude en el caminar de cada
dia!

Es tracta de Jenny, vinguda de l’altiplà de
Bolívia. Va arribar a l’octubre de 2003 com a simple turista. Hui és una immigrant més en situació
irregular. Sense papers. Amb vint-i-sis anys i mare
de tres fills de sis, quatre i dos anys. Pensem en
eixa multitud creixent d’immigrants amb rostres
ben concrets, vertader signe dels temps. S’ha dit
que són “la bromera amarga d’un liberalisme immisericorde”. Desplaçats, arrancats del seu món i
família. Ací, moltes vegades, mal rebuts, prejutjats.
Jenny tingué la sort de trobar treball i una casa on
viure. Un dia ens deia: “Done gràcies a Déu tots
els dies. Sóc una privilegiada. Em tracten com a
una més de la família... És una família molt bona la
que m’ha acollit i em dóna treball”. Molt prompte va
haver de deixar aquesta família i el treball perquè
va arribar embarassada i necessitava cures especials. Jenny va sofrir molt. Li va costar desfogar-se
i contar la seua situació: “Tenia por que m’expulsaren, tenia por a perdre el treball, tenia por que
ningú no m’acollira en tal situació... Una persona
em va dir: “O avortes i així segueixes treballant i
guanyant diners o segueixes amb eixe embaràs i
ho perds tot”. Jenny seguia confiant en Déu: “Déu
ens ajudarà”. Efectivament, Jenny ha trobat un pis
finançat per una institució local i ha trobat, sobretot, la companyia d’una Comunitat de Religioses
“Oblates”. Acaba de donar a llum un xiquet. I eixe
xiquet va ser una porta oberta per a arreglar els
seus papers, poder treballar de nou i així ajudar la
seua família a Bolívia.

2.- Càntic
1- Amb himnes de lloança a Déu el poble aclame:
DONANT-VOS GRÀCIES, CANTEM, SENYOR.

2- Al Pare que ens perdona
i ens crida al seu Reialme.
3- Al Fill que redimint-nos, ens dóna vida nova.
4- A l’Esperit Paràclit, que a tots ens agermana.
5- Proclame la veu nostra la gran bondat divina.

3.- Oració salmòdica (Salm 63)
1- Vós sou el meu Déu, Senyor;
a l’alba vos busque.
Tot jo tinc set de Vós;
per Vós es desviu el meu cor en terra eixuta,
assedegada, sense aigua.
2- Jo vos contemplava al santuari
quan vos veia gloriós i poderós.
L’amor que em teniu és millor que la vida;
per això els meus llavis vos lloaran.
1- Que tota la vida vos puga beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
vos lloaré amb el goig als llavis.
2- Quan des del llit vos recorde,
passe les nits pensant en Vós,
perquè Vós m’heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.
La meua ànima s’ha enamorat de Vós,
em sosté la vostra mà.
1- Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant
2- Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

6.- Silenci meditatiu
7.- Intercessions
L- Amb un mateix cor, aixequem la nostra pregària al
Déu de la vida, que vol l’alegria per a tots els homes
i dones de la terra.
* Senyor, doneu-nos la saviesa que jutja des de dalt i
veu en la llunyania. Doneu-nos l’esperit que omet el
que és insignificant a favor del que és essencial.
R/ EL SENYOR ÉS QUI EM DÓNA
LA FORÇA I EL VALOR.

* Ensenyeu-nos a asserenar-nos davant la lluita i els
obstacles, i a seguir en la fe i sense agitació el camí
traçat per Vós. R/

4.- Lectura bíblica: Flp. 4,4-9
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10.- Càntic final

* Ajudeu-nos a acceptar la crítica i la contradicció.
Feu que sapiguem evitar el desordre i la dispersió,
amb serenitat i alegria. R/
* Que estimem totes les coses com les estimeu Vós.
Oh Déu font de l’ésser, uniu-nos a Vós i a tots els
germans i germanes. R/
* Per totes aquelles persones que tenen qualsevol
tipus d’autoritat: religiosa, civil, econòmica... perquè
en la seua àrea d’influència treballen i lluiten per
fer presents els valors que fomenten l’alegria, la
justícia, la veritat, la pau i la germanor. R/
* Senyor, nosaltres que proclamem la fe en la resurrecció, confiem que amb la vostra ajuda podem
superar les pors, llevar les lloses que empresonen
la vida i comunicar l’Evangeli amb alegria. R/
* Senyor, preguem per les víctimes que la història
oblida. Per totes i tots els qui donaren la seua vida
a favor de la pau i la justícia. Per totes les persones
que sofreixen incomprensió, marginació, menyspreu
i rebuig d’altres persones, especialment de les que
ens anomenem cristianes. R/

L’ESPERIT DEL SENYOR VINDRÀ A NOSALTRES.
NO TINGUEM POR D’OBRIR DE BAT A BAT
EL NOSTRE COR AL SEU AMOR. (Bis)
Ell enfortirà tota feblesa,
ens dirà com hem de pregar;
posarà en els nostres llavis paraules de bondat.
Ell canviarà tota tristesa
pel gran goig de la fraternitat.
Nostre cor obrim joiosos a la llibertat.

8.- Parenostre
9.- Meditació final
Cantar la presència de Déu en nosaltres i en les
persones, no és una teoria; és quelcom que ens
toca palpar i viure. Hem de convèncer-nos que
és necessari tenir una mirada contemplativa en la
vida, per a poder percebre tot allò de bo que hi ha
en els altres.
Ens fan falta ulls nets i un cor per a estimar el
que estem contemplant. Només aquesta actitud,
pròxima i contemplativa, ens obri la possibilitat
d’escoltar Déu i cantar-li la nostra alegria a través
dels altres: cantar la joia i el goig de viure una
vida al servei de l’Evangeli de Jesús; cantar el goig
de tantes persones dedicades a servir els altres;
cantar el goig de saber que hi ha persones lliurades a aquest projecte i que tenen rostre concret i
conegut. AMÉN.
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CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
I. COMENÇAMENT

Diumenge, 13-IV-08

4.- Aspersió i càntic
1- Cantem, cristians, el Vencedor;
cantem la Pasqua del Senyor.
Cantem units en un sol cor, al·leluia!

0.- Monició introductòria
1.- Càntic

AL·LELUIA, AL·LELUIA, AL·LELUIA!

CRIST HA RESSUSCITAT! (Bis)
ELL ÉS AMOR, EL MEU SENYOR;
CRIST ÉS LA SALVACIÓ.
CRIST HA VENÇUT EL MAL,
ELL ENS ENSENYA A AMAR,
ELL ÉS LA PAU, LA VERITAT,
CRIST ÉS LA LLIBERTAT.

2- Jesús avui ha ressorgit
de l’ombra trista de la nit
i en els nostres cors sa llum ha lluït, al·leluia!
3- El cor de Déu és revelat;
el cor de l’home, deslliurat.
Avui el món és renovat, al·leluia!
4- Oh jorn de llum, de joia, oh jorn,
oh santa Pasqua del Senyor,
per tu serem tots vencedors, al·leluia!

1- Canteu que és primavera en la vida,
canteu que ha aparegut el dia nou.
Crist és l’Alfa, l’Omega, el Senyor,
Crist és el Redemptor.
2- Tinguem alçada la nostra esperança,
cridem que la Pasqua és llibertat.
Crist manifesta radiant nostra Pau,
Ell amb nosaltres serà.

5.- Cant del Glòria
P- Renovats i renascuts per l’aigua i per l’Esperit que
s’ha vessat als nostres cors, entonem el cant de
lloança al Senyor de la Vida.
A- GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO.

2.- Salutació en el nom del Senyor

GLÒRIA, GLÒRIA, AL·LELUIA!

P- (+) En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.
A- Amén.
P- Sigueu benvinguts, germanes i germans, al gran
encontre fraternal que és l’Eucaristia. Que el Crist
Ressuscitat siga sempre amb tots vosaltres.

Glòria a Déu a la terra i al cel:
als pobres, pau, que els estima el Senyor.
1- Vos lloem, vos beneïm, vos adorem,
mestre dels temps;
vos glorifiquem, creador de l’univers,
vos donem gràcies, Pare i Mare de l’amor.
La mar, la terra i els cels
proclamen dia i nit la vostra glòria.
2- Féreu la dona i l’home a imatge vostra,
i a tots dos els donàreu vida,
avenir, treball i goig,
Déu Pare bondadós.
A- GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO.

3.- Renovació baptismal
P- Volem ser una comunitat viva i renovada: la comunitat dels fills i filles de Déu nascuts a la vida nova
que Crist ha inaugurat i a la qual ens hem incorporat
pel Baptisme. En aquest Temps Pasqual renovem
el nostre compromís de ressuscitar igual que Crist.
Per això:
A- RENUNCIEM:
* A col·laborar amb tot allò que fomente la divisió
entre rics i pobres, homes i dones, nacionals i
estrangers.
* A les estructures de pecat que generen fam, atur,
mort i desesperança.
* A un món on els drets humans i dels pobles són
violats i molts valors ètics rebutjats.
* Als déus del nostre temps: els diners, l’afany de
poder, el consumisme i l’individualisme egoista.
* Al desànim i la manca d’esperança; a creure que
no es pot fer res. En definitiva, a tot allò que ens
paralitza i ens allunya de Déu i de les persones,
fent-nos col·laborar amb una societat injusta i discriminatòria.

GLÒRIA, GLÒRIA, AL·LELUIA!

Glòria a Déu a la terra i al cel:
als pobres, pau, que els estima el Senyor.
1- Jesús de Natzaret, Déu amb nosaltres,
profeta que a la terra proclamàreu
la bona nova als pobres i paràreu la taula
per a tots els fills i filles de Déu;
Vós, que lleveu tot el mal del món,
allibereu-nos i salveu-nos.
2- Esperit Sant que renoveu la faç de la terra,
doneu paraules als profetes
i força a tothom per transformar aquest món:
veniu i abrandeu els nostres cors.
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4.- Homilia

A- GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO.
GLÒRIA, GLÒRIA, AL·LELUIA!

Glòria a Déu a la terra i al cel:
als pobres, pau, que els estima el Senyor.

5.- Malgrat tot seguim creient i proclamant la
nostra fe
P- Creiem en Déu, Creador del cel i de la terra, Pare
i Mare de totes les persones.
A- Encara que sovint semble inexistent o llunyà, Déu
és ben viu. Creiem que Déu ens convoca a participar del goig de tota vida, a protegir-la i a afavorirla.
P- Creiem en Jesucrist, vencedor de la mort i alliberador de tot mal.
A- Tants segles d’història, tants anys en què nosaltres i tota la seua Església hem posat entrebancs
al creixement del seu Regne, no han esborrat el
rostre de Crist ni han soterrat la seua Paraula de
vida. Creiem que Ell és el Salvador i Alliberador del
món.
P- Creiem en l’Esperit Sant, dador de vida i llum que
guia l’Església.
A- Encara que de vegades no ho semble, continua
assistint l’Església i segueix acompanyant-nos.
Creiem que ací i allà hi ha brots de vida divina en
les persones i els seus gestos de donació i compromís solidari.
P- Creiem en la vida del món futur, en la qual Déu ho
serà tot en tots.
A- Per això estimem tota vida: la dels nostres xiquets
que riuen, juguen i ploren; la dels nostres malalts
que gemeguen o desesperen; la dels vells que potser miren el futur amb temor... Estimem el nostre
País i valorem els seus projectes de futur. Anhelem
una vida plena, sortosa i feliç per a tothom, perquè
creiem en la vida eterna. Amén.

6.- Oració comunitària
P- Senyor, Vós infoneu en nosaltres l’Esperit Sant que
ve a animar la confiança a les nostres profunditats.
Vós sou qui ens crideu a seguir Jesús i en Vós
trobem la nostra pau.
A- Que, amb una confiança humil, comprenguem que
Vós ens convideu a escoltar Jesús i a acollir-li ara
i sempre per a ser instruments de la vostra vida i
alegria per a tots els nostres germans i germanes.
Pel Crist, Senyor nostre. Amén.

II. LITÚRGIA DE LA PARAULA
1.- Primera Lectura: Fets 2,14a.36-46
- Cant interleccional:
1- Germans, avui és un dia gran!
Jesús ha ressuscitat!
Déu Pare l’ha glorificat
i és Senyor de l’univers,
esperança pel qui creu.
Germans, avui és un dia gran!
Jesús viu al nostre cor!
La vida ha vençut la mort,
proclamem tots amb fe
que Ell és viu i que som lliures! Perquè...
CRIST HA RESSUSCITAT!
CRIST VIU ENTRE NOSALTRES!
CRIST HA RESSUSCITAT!
AL·LELUIA! AL·LELUIA!

2- Germans, avui és un dia gran!
Jesús dóna a tots la pau.
Camina al nostre costat.
Ell canvia els nostres cors
i ens fa uns homes nous.
Germans, avui és un dia gran!
Jesús mai no ens deixarà;
ens dóna el seu Esperit;
Ell serà per a tots esperança i fortalesa perquè...

6.- Pregària dels fidels
P- Germanes i germans, preguem amb plena confiança Aquell que sempre ens escolta.
L- Preguem pel nostre món.
(Breu silenci)
A- Preguem pel món on vivim, preciós i conflictiu;
apassionant i preocupant. Que entre totes i tots
fem d’ell un lloc de benestar, de fraternitat entre
totes les persones i pobles, de pau i d’alegria.
L- Preguem per l’Església.
(Breu silenci)
A- Preguem per l’Església. Que fidel al manament
de Jesús siga exemple d’acolliment i de servei als
empobrits i desvalguts, i llum d’esperança en la
nit del dolor; que resplendisca enmig del món com
sagrament d’unitat.
L- Preguem per les persones a qui se’ls ha confiat
alguna responsabilitat.
(Breu silenci)

2.- Evangeli: Joan 10,1-10
3.- Càntic de l’Al·leluia
AL·LUIA, AL·LELU, AL·LELUIA,
AL·LELUIA, AL·LELUIA! (Bis)

Cantem units en la festa del Senyor
les meravelles de Pasqua.
Ressuscitant ha vençut i ens ha salvat
i és amb nosaltres per sempre.
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3.- Pregària Eucarística

A- Preguem pels qui assumeixen responsabilitats
polítiques i socials en cada país. Que atents a la
veu dels que representen, servisquen el poble en
la justícia i la llibertat, no se n’aprofiten dels seus
càrrecs i manifesten sempre honradesa i servei.
L- Preguem per les persones que més pateixen les
xacres de la nostra societat.
(Breu silenci)
A- Preguem pels immigrants, per les persones maltractades i dependents, per les més febles, pels
xiquets, els joves i els ancians. Que aconseguim
entre totes i tots la igualtat i el respecte, per tal de
traure d’entre nosaltres la crueltat, la intolerància i
l’egoisme.
L- Preguem pels pobles oprimits i desfets per qualsevol força. 
(Breu silenci)
A- Preguem per tots els pobles que sofreixen l’opressió
de grups organitzats, de famílies, de clans, d’institucions o d’altres pobles. Que caiguen tots els murs
de domini i vergonya i que visquem tots com filles
i fills de Déu i germanes i germans d’amor.
L- Preguem pels qui som ací presents. (Breu silenci)
A- Preguem pels qui estem aplegats en el vintè Fòrum
celebrant l’Eucaristia. Que la comunió en el Senyor
ens done força per anunciar la gran notícia alliberadora de l’Evangeli i, amb l’alegria de Crist
Ressuscitat, ens faça signes vius i eficaços de justícia i solidaritat enmig del món.
P- Tot açò, Senyor Déu nostre, vos ho presentem i
demanem per Jesucrist, el nostre Senyor Vencedor
de la mort, que viu i regna pels segles dels segles.
Amén.

P- El Senyor siga amb vosaltres.
R/ I amb el vostre esperit.
P- Amunt els cors.
R/ Els elevem al Senyor.
P- Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
R/ És just i necessari.
P- Vos donem gràcies, Senyor, perquè Vós ens crideu
sempre a la vida i voleu que gaudim d’una felicitat
eterna.

Aclamació de l’Assemblea
Vós heu ressuscitat Jesús d’entre els morts i li heu
donat una vida nova. A nosaltres ens heu promès el
mateix: una vida sense fi, sense penes ni dolors.
P- Per això, Pare, estem contents i vos donem gràcies.
Ens unim a tots els qui creuen en Vós i, amb els
sants i santes i el cor dels àngels, vos cantem amb
goig.
A- SANT, SANT, SANT...
P- Senyor, Vós sou sempre bo amb nosaltres i misericordiós amb tothom. Vos donem gràcies sobretot
per Jesús.

Aclamació de l’Assemblea
Ell ens anuncià la vida que viurem junt amb Vós per
a sempre més. Ressuscitarem amb Ell si estimem
tal com Ell ho va fer.
P- Ara ens reuneix en torn a aquesta taula perquè vol
que fem el mateix que Ell va fer al darrer sopar.
Pare bo, envieu el vostre Esperit per a santificar
aquest pa i aquest vi, de manera que siguen el Cos
i la Sang del vostre Fill Jesucrist.
Perquè Jesús, abans de morir per nosaltres, mentre
estava sopant amb els seus deixebles per última
vegada, prengué el pa i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i els el donà, tot dient:

III. LITÚRGIA EUCARÍSTICA
1.- Col·lecta. Càntic:
Volem ser signes de l’amor de Déu.
Déu ha optat pels pobres
i camina al teu costat.

PRENEU I MENGEU-NE TOTS,
QUE AÇÒ ÉS EL MEU COS,
ENTREGAT PER VOSALTRES.

2.- Ofertori
- Càntic
1- Lloem el Senyor, al·leluia!
perquè ens ha estimat, al·leluia!

També, acabat de sopar, prenent el calze ple de vi,
us va donar gràcies i el passà als seus amics, tot
dient:

LLOEM-LO TOTS JUNTS!
SENTIM-NOS GERMANS,
AL·LELUIA, AL·LELUIA!

PRENEU I BEVEU-NE TOTS,
QUE AQUEST ÉS EL CALZE
DE LA MEUA SANG,
LA SANG DE L’ALIANÇA NOVA I ETERNA,
VESSADA PER VOSALTRES
I PER TOTES LES PERSONES
EN REMISSIÓ DELS PECATS.

2- Perquè Ell és bondat, al·leluia!
i el món ha creat, al·leluia!
3- Perquè ens ha salvat, al·leluia!
en Crist, l’Estimat, al·leluia!
4- Visquem tots contents, al·leluia!
i a tots estimem, al·leluia!
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4.- Parenostre

Després els va dir:

P- Plens de la joia pasqual i proclamant la fraternitat
universal, fem tots plegats la pregària de Jesús agafant-nos de les mans com a signe de comunió.
A- Pare nostre, que esteu en el cel,
siga santificat el vostre nom.
vinga a nosaltres el vostre regne.
Faça’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres
perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres
caiguem a la temptació
Ans allibereu-nos de qualsevol mal.
P- La pau del Senyor siga sempre amb vosaltres.
R/ I amb el vostre esperit.
P-Doneu-vos la Pau.

FEU AÇÒ, QUE ÉS EL MEU MEMORIAL.

P- Proclameu el misteri de la fe.

Cant de l’Assemblea
A- ANUNCIEM LA VOSTRA MORT,

CONFESSEM LA VOSTRA RESURRECCIÓ,
ESPEREM EL VOSTRE RETORN, SENYOR JESÚS.

P- Per això, Pare bo, estem reunits davant Vós i recordem plens d’alegria tot allò que Jesús feu per
a salvar-nos.

Petició de l’Assemblea
Celebrem la seua mort i la seua resurrecció, i vos preguem que ens rebeu a nosaltres juntament amb el
vostre Fill.
C- Ell vindrà ple de glòria a la fi del món i al seu Regne
ja no hi haurà pobresa ni dolor, ningú no estarà trist,
ningú no haurà de plorar.

Aclamació de l’Assemblea
Senyor, Vós sou bo; vos lloem, vos donem gràcies.
C- Pare bo, Vós ens heu cridat a aquesta taula per tal
que ens unim a Jesús. Feu que aquest Pa i aquest
Vi ens donen força i ens ajuden a ser cada dia millors. Recordeu-vos de tots els cristians i cristianes;
que junt amb el Papa i els nostres Bisbes siguem
signes d’unitat i vida per al món.

5.- Pau. Càntic
1- Tots junts vencerem, tots junts vencerem,
tots junts vencerem demà.
OH, DINS DEL MEU COR
CREC FERMAMENT
QUE TOTS VENCEREM DEMÀ.

Petició de l’Assemblea

2345-

Ompliu els nostres cors amb la joia de la Pasqua,
perquè anunciem totes les persones que estan tristes que Vós viviu per a sempre.
C- Recordeu-vos també dels qui han mort; que visquen
en Vós, Senyor, i que tots nosaltres, amb Maria i
tots els sants i santes, gaudim un dia de les alegries
del vostre Regne.

Lliures hem de ser .... avui.
Tot el món unit .... demà.
Déu ens acompanya .... acompanyarà.
Donem-nos les mans .... ben fort.

6.- Comunió. Càntic:
1- Jesús és viu, és Senyor,
per sempre ha vençut a la mort,
la joia brolla dels cors. Hem d’anunciar-ho arreu.
Ja no hi fa estada la por,
segurs perquè el Crist és present
que el somni del Regne Nou avui es fa realitat.

Petició de l’Assemblea
A Vós, que sou bo, vos encomanem, Senyor, aquelles
persones que més estimem i aquelles que ja han
mort, especialment les que han compartit amb nosaltres aquesta experiència del Fòrum. Recordem
especialment Pilar Gómez del Castillo i Marisa
Navarro Galindo que han deixat enguany aquest
món.
P- En veure, Senyor, el que feu per mitjà del vostre
Fill Jesucrist, ens quedem admirats i de nou vos
donem gràcies i vos aclamem.

SOM TESTIMONIS DE RESURRECCIÓ;
ELS ULLS, LA VEU,
ELS GESTOS HAN DE DIR: JESÚS ES VIU!
SOM TESTIMONIS DE RESURRECCIÓ;
QUE L’ESPERIT
ENS MOGA A SER MÉS LLIURES I MÉS FERMS.

2- Entorn la taula, Senyor,
ens dones el cos i la sang
i ens convides a ser més solidaris i humans.
La nostra vida vol ser
un signe del Crist encarnat.
El seu camí seguirem
sent dels més pobres, germans.
≈≈≈≈≈≈≈

PER ELL, AMB ELL I EN ELL,
VÓS, DÉU PARE OMNIPOTENT,
EN LA UNITAT DE L’ESPERIT SANT,
REBEU TOT HONOR I TOTA GLÒRIA
PELS SEGLES DELS SEGLES. AMÉN.
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1- Senyor, que comparteixes el teu Pa i el Vi,
amb els qui Tu coneixes i tens com amics,
nosaltres estimem aquest gest teu i el teu do:

estimar que ser estimats.
Perquè és donant-nos que obtenim,
és oblidant-nos que ens trobem,
és perdonant que som perdonats,
és morint que ressuscitem a la vida eterna.
P-A Vós, Senyor, siga la glòria per sempre.
A-Amén.

EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!

2- Aquesta Eucaristia, Pare de bondat,
recorde aquell gran dia de la Llibertat;
nosaltres seguirem el teu camí sense por:
3- Aplega’ns en el Regne que ens has preparat,
l’amor amb què Tu estimes ens hi ha convidat.
Amb fe i amb alegria l’esperem, i amb dolor:
4- La nostra vida siga com el Pa i el Vi,
“mireu-los com s’estimen”, el món puga dir.
Que el nostre testimoni siga sal i llavor:
≈≈≈≈≈≈≈
1- Bo és el Senyor i les coses totes Ell ha creat:
els mars, els astres, les muntanyes
i els éssers vius.

2.- Benedicció
P- Que el Senyor siga amb vosaltres.
R/ I amb el vostre esperit.
P- Que els nostres pensaments i accions siguen guiats
per la llum i la força de l’Esperit Sant.
Que el seu amor es vesse als nostres cors perquè
duguem tothom l’alegria de la Pasqua.
I que la benedicció de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant,
davalle sobre tots nosaltres.
A- Amén.
P- Germanes i germans, aneu-vos-en en la pau de
Crist. Al·leluia!, Al·leluia!
A- Donem gràcies a Déu. Al·leluia!, Al·leluia!

VÓS HO SOU TOT PER A NOSALTRES,
A VÓS VENIM.
VÓS TENIU CURA DE NOSALTRES
I ENS FEU MÉS FORTS.

2- Ell és la Llum en les tenebres i el Bon Pastor
que la perduda ovella cerca del seu ramat.
3- Cal que morim a l’home vell que érem fins avui
per revestir-nos amb la vida del Salvador.
4- Hem d’estimar com Ell estima i servir els germans
que el nostre amor serà la prova que som cristians.

3.- Càntic final
1- Obrim camins a l’esperança,
obrim camins sense tardança,
obrim camins que el món avança,
obrim camins ara mateix.
2- Obrim camins per a un món jove,
obrim camins ara que és d’hora,
obrim camins i via fora!
obrim camins ara mateix.
3- Obrim camins Crist ens espera
obrim camins i ens allibera,
obrim camins en primavera,
obrim camins ara mateix.
4- Obrim camins a cops de vida,
obrim camins és nostra crida,
obrim camins de joia i vida,
obrim camins ara mateix.

7.- Silenci meditatiu
8.- Missatge final
IV. COMIAT
1.- Pregària final
P-Que el Senyor siga amb vosaltres.
R/ I amb el vostre esperit.
P-Preguem (pausa). Havent celebrat l’Eucaristia del
vintè aniversari del Fòrum vos donem gràcies,
Senyor. Vós sou bo i ens manteniu en la fe malgrat
tot. Que aquesta Celebració ens faça instruments
del vostre amor i misericòrdia enmig del nostre món.
Açò et diem, Senyor:
A-Feu de nosaltres, Senyor,
instruments de la vostra pau!
Que on hi haja odi, hi posem amor.
On hi haja ofensa, hi posem perdó.
On hi haja discòrdia, hi posem veritat.
On hi haja dubte, hi posem fe.
On hi haja tenebres, hi posem llum.
On hi haja tristesa, hi posem joia.
Oh Mestre, feu que busquem més
consolar que ser consolats,
comprendre que ser compresos,
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Que per a canviar el món fem servir els mitjans
que ens ensenyà Jesús: l’amor, el perdó, la pau i
la innocència, i no els que utilitzen els fills de les
tenebres.

Que tot ho fem en comunitat: unes comunitats
que lluiten, en unió de cors i d’acció, perquè hi haja
vida en abundància per a tothom.

