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Al llarg d’aquest primer any de desplegament del nostre
Pla Pastoral, de moltes maneres ens hem predisposat
a viure d’acord amb la filiació rebuda de Crist, que ens
agermana i ens fa viure en fraternitat. Preparem-nos,
ara, per expressar aquesta vivència amb una joia ben viva.
Donem gràcies per ella, encomanem-la i visquem en ella!

1. Contemplem la bellesa
de la fraternitat
Un vídeo ens introdueix en la fraternitat
viscuda a la nostra arxidiòcesi de Barcelona.

2. Jesucrist, llum que il·lumina
la nostra fraternitat
Iniciem la celebració amb l’entrada del ciri pasqual.
Quan passi pel nostre costat anirem encenent les
petites llànties que tenim a les cadires.

L’Esperit del Senyor vindrà a vosaltres.
No tingueu por d’obrir de bat a bat
el vostre cor al seu amor. (2)
Ell transformarà les vostres vides,
us donarà un cor per estimar;
serà foc que purifica, força en l’actuar.
Ell transformarà les vostres penes,
us sabreu fills seus ben estimats;
vostres cors obriu joiosos a la llibertat.

Ell enfortirà tota feblesa,
us dirà com heu de pregar;
posarà en els vostres llavis paraules de bondat.
Ell canviarà tota tristesa
pel gran goig de la fraternitat;
vostres cors obriu joiosos a la llibertat.

3. La fraternitat es viu
Tres persones ens expliquen el seu testimoni
de fraternitat viscut durant aquest curs.
Responem cantant:

Donem gràcies al Senyor,
és immens el seu amor.
Donem gràcies al Senyor. Al·leluia.

4. Hem anat contra la fraternitat
• Ens inviten a pensar-hi.
• Ho reconeixem en silenci.
• Amb la dansa demanem perdó i
implorem la misericòrdia de Déu.

5. L’Evangeli de la fraternitat
• Entra l’evangeliari en processó
per poder proclamar l’Evangeli del
dia de l’Ascensió que avui celebrem.
• El rebem amb el cant de l’Al·leluia.
• Proclamació de l’Evangeli.
• Aclamació amb l’Al·leluia.

10. Ens acomiadem com a germans
Encenem les nostres llànties!
I ens n’anem amb el llum del cor ben encès!

On tu vas, jo hi vaig.
On tu vius, jo hi visc.
Quan tu et mous, jo em moc.
Et seguiré.

6. Paraules del nostre pare i pastor,
el Cardenal Joan Josep Omella,
Arquebisbe de Barcelona

Els teus camins són bons,
són camins segurs.
Només a Tu et seguiré,
saps millor que jo
allò que em convé.

7. La pregària dels germans

Només en Tu confiaré
(en Tu confiaré).

Junts resem el Parenostre, donant-nos les
mans com a expressió del fet de ser germans.

8. Celebrem la fraternitat
La celebrem amb una dansa de fraternitat
on s’agermanen totes les generacions.

9. Benedicció
Amb aquest gest se’ns envia a seguir creixent
en la fraternitat en tot el que ens queda de treball
d’aquest eix fins al proper advent, que començarem
el següent eix del pla pastoral, el dels joves.

On tu vas, jo hi vaig.
On tu vius, jo hi visc.
Quan tu et mous, jo em moc.
Et seguiré.
Si estimes de cor,
jo també ho faré.
Si perdo la vida,
et seguiré,
et seguiré.

Ets el meu camí,
ets la veritat,
vull conèixer els teus viaranys,
perquè si et conec
jo t’estimaré
i si t’estimo, et seguiré
(si t’estimo et seguiré),
només a Tu.
On tu vas, jo hi vaig...
En tu trobo vida per sempre.
En tu trobo la meva llibertat.
En tu trobo l’alegria més plena
i et seguiré.
On tu vas, jo hi vaig.
On tu vius, jo hi visc.
Quan tu et mous, jo em moc.
Et seguiré.
Si estimes de cor,
jo també ho faré.
Si perdo la vida,
et seguiré, (x2)
et seguiré. (x3)
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