Missa de Resurrecció 19.04.2014
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel – Alcanar

 “DÉU ÉS LLUM”
Déu és llum, m’omple el cor, no tinc por, ell va amb mi. (3 vegades)
Déu és llum i m’omple el cor, és llum i no tinc por, és llum, ell va amb mi.
Déu és llum i m’omple el cor, jo no tinc por, ell va amb mi.

 “ PREGÓ PASQUAL”
- Exultin de joia tots els àn---gels, exultin els ministres de Déu,
i que sonin els tambors i les guitarres per celebrar el triomf d’un rei tan gran.
La terra s’omple d’alegri--a, il.luminada i radiant de la claror.
I la llum que ve del Regne etern perquè avui la foscor ja s’ha esvaït.
* GLÒRIA, GLÒRIA, GLÒRIA, GLÒRIA. (BIS)
-També l’esglèsia se n’alegra, adornada de l’esclat d’aquesta llum.
Que ressonin nostres veus dins de la nau per cantar la bondat del nostre Déu.
Que comenci en tu, germà, la festa amb un himne de lloança al teu Senyor,
perquè el foc ha arribat al nostre cor i la llum il.lumina els teus camins. (*)
- Aquesta és la festa de la Pasqua en la qual Jesús és immolat.
Perquè aquesta és la nit en que el Senyor va salvar el seu poble d’Israel.
Les nostres cadenes s’han trencat. Hem fugit del pecat i la foscor,
i la mort per sempre ha estat vençuda per la vida del Crist ressuscitat. (*)
-Canteu abelles laborioses i també els ametllers que ja heu florit.
I que brollin les fonts amb aigua nova perquè Crist, la nostra Pasqua, ja és aquí.
Canteu cançons de primavera, d’esperança en un món que està arribant.
I que callin ja totes les paraules, perquè Crist és viu al teu costat. (*)

 Salm 103:
“Quan envieu el vostre alè, reeneix la creació i renoveu la vida sobre la terra”.

 /“GERMÀ SOL, GERMANA LLUNA”
Oh, germà sol, oh, germana lluna, jo no us contemplo, ni sento el vostre cant.
Sóc presoner de tots els meus sentits.
Oh, germà vent, oh, germana brisa, obriu-me els ulls a tanta formosor.
Feu-me sentir la glòria al voltant meu.
* Sóc criatura i sóc tot de Déu. Ja sento el seu amor, despert en el meu cor.
Oh, germà sol, oh, germana lluna, ara us contemplo i sento el vostre cant.
Ara i per sempre amor veuré arreu. (bis)

 Salm 15:
Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.Senyor, Vós em feu feliç.

 “TU ETS EL NOSTRE DÉU”
* Tu ets el nostre Déu Salvador, volen seguir els teus camins. Som aquí, Senyor.
- Com Abraham i Samuel, Isaïes i Moisés, com tants d’altres, jo et vull dir. (*)
- Oh Senyor, Pare dels sants no ens demanis coses grans; sino que et sapiguem dir: (*)

 Càntic de Moisés :
Cantem al Senyor, que s’ha cobert de glòria.

 R.3/“ DÉU TÉ NOM”
- Quaranta anys pel desert, l’Egipte enrera, fent camí, l’horitzó verge davant.
Llibertat que és tot festa en l’assemblea, terra nova que el poble va creant.
- Som temptats de tornar al vell esclavatge: els vells ídols són dolços d’enyorar.
Car seguir l’Esperit vol dir tothora inventar de vell nou , recomençar.
- Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble, solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes fent memòria contra tants oblits.

 “GLÒRIA”(principi i final)
Glòria!Glòria!In excelsis Deo.Glòria!Glòria!In excelsis Deo.

 “AL.LELUIA” (4 vegades, resposta a les estrofes)
Al.leluia, Al.leuia, Al.leluia. (bis)

 OFERTORI“ TU FIDELIDAD ES GRANDE” (Miguel Cassina)
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. (1ª i 2ª) noies. (3ª) noi.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. (4ª) tots.
ASPERSIÓ:

 “SET DE DÉU” (Canta la Teva Fe)
Tinc SET DE DÉU Ell és font de vida .
Tinc SET DE DÉU, Ell m’ha alliberat.

 “CREIEM SENYOR”(CDMD)
Creiem Senyor, i proclamen la nostra fe!.
En Jesucrist, únic Fill seu,nascut, mort i ressuscitat pels homes.

 SANT (Haëndel)
Sant, Sant, Sant, Sant és el Senyor. Déu de l’univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt del cel.
* Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cel. (bis)
Beneït el qui ve en el nom del Senyor, hosanna en el cel. Hosanna. *

 PARENOSTRE (Kairoi)
Pare nostre que esteu en el cel sigui santificat el vostre nom
Vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat
aquí en 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
*no permeteu que nosaltres caiguem en temptació
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. (bis*) A-MÉN.

 Dona nobis pacem (Taizé)
Dona nobis pacem Domine. Dona nobis pacem cordium.
Dona nobis pacem Domine.

 LLETANIA DE LA FRACCIÓ (CDMD)
1.2. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. (bis)
3. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

*Crist ha ressuscitat! Crist viu entre nosaltres.
Crist ha ressuscitat! Al.leluia, Al.leluia!. (bis)
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…(*)

 “SOM TESTIMONIS”
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 Crist és present.
Que el somni del Regne nou avui es fa realitat.
* Som testimonis de resurrecció;
els ulls, la veu, els gestos han de dir: Jesús és viu.
Som testimonis de resurrecció.
Que l’esperit ens mogui a ser homes lliures i homes ferms.
Entorn la taula , Senyor; ens dónes 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 essent dels més pobres, germans. (*)

 “EXULTEU DE GOIG”
* Exulteu de goig pobles de la terra,
que Crist, el Senyor, ha res sus-ci-tat. (bis)

COMUNIÓ:

 “YO SOY EL QUE VIVE” (Ain Karem)

-Que el desert esclati de goig, rebi el do de la rosada.
Que l’estepa exulti i floreixi, que es cobreixi de flors. (*)

No busques entre los muertos a la Vida, ponte en pie, alza la mirada.
No busques en la muerte al que vive para siempre.
Abre las puertas, sal a su encuentro, ve con tu hermano. (2)

-Tots veurem la glòria del Senyor, l’esplendor del nostre Déu.
Resplandeixi sobre nosaltres la seva felicitat. (*)

No temas, dice el Señor, yo soy el que vive
Estuve muerto pero ahora vivo para siempre, para siempre.

- Digueu als cors abatuts: “Enfortiu-vos, no temeu”,
car s’apropa ja el nostre Déu, heus aquí el Salvador. (*)

 “CRIST HA RESSUSCITAT”
Germans, avui és un dia gran! Jesús ha ressuscitat! Déu Pare l’ha glorificat
i és Senyor de l’univers, esperança per 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….

- Els oprimits veureu la llibertat, i cridarà de goig el mut.
Les orelles del sord s’obriran i els cecs el veuran. (*)

