CARAVANADE LA PAU 2002
Vetlla de pregària
La Torre de Claramunt, 1-3-2002

TOTS: Fes que siguem capaços d’acollir la veritat dels
altres i de recollir, de la seva boca, la part de veritat que
tenen a oferir.
LECTOR 2: Obre’ns les mans; unes mans inertes són
signe de mort

Cant inicial
Bless the lord my soul
And bless his holy name.
Blessa the lord my soul
He rescues me from death.
LECTOR 1
Evangeli segons Sant Joan (15, 11-17)
»Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la
vostra, i la vostra joia sigui completa. Aquest és el meu
manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us
he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui
dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus
amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents,
perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres
us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he
sentit del meu Pare. No m'heu escollit vosaltres a mi;
sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la
missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri
per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom
meu, ell us ho concedirà. Això us mano: que us estimeu
els uns als altres.

Obre’ns les mans. Que esdevinguin àgils i caloroses, per a
tot ésser humà. Fes que estiguem disponibles per a
cooperar amb els altres, que ens han precedit en els camins
del servei a la comunitat.
TOTS: Que en la vida ordinària sapiguem donar el cop de
mà útil i el signe d’amistat, fins a la reconciliació.Obre’ns
les mans; les mans inertes són signe de mort. Heu-nos
aquí, Déu i Pare nostre, perquè amb la teva gràcia el món
sigui deslliurat de la mort i del mal.
LECTOR 3
Evangeli segons Sant Joan (14, 25-27)
»Us he dit tot això mentre he estat amb vosaltres, però
el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom
meu, us farà recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà
entendre.
»Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us
dono la pau que el món no dóna. Que els vostres cors
s'asserenin i no temin.

LECTOR 2: Obre’ns el cor; el cor endurit és signe de
mort.

Cant: Senyor, Senyor, fes de mi un instrument del teu
amor (2)

Obre’ns el cor; l’amor descobreix la igual dignitat de tots
els membres de la família humana, creats a imatge teva.

LECTOR 4: Jesús, alliberador dels presos, tingues pietat
de tots aquells que estan privats de llibertat!

TOTS: En dignitat, un ésser humà iguala un altre ésser
humà, una dona iguala un home, l’infant igual l’adult, la
persona discapacitada iguala la no-discapacitada, el pobre
iguala el ric, el subordinat iguala el cap, el negre iguala el
blanc.

LECTOR 5: Jesús, justícia dels condemnats, tingues
pietat de tots aquells als quals un judici humà ha capgirat
la vida!

Fes-nos ciutadans del món, germans universals sense
desarrelar-nos, preocupats per no confondre l’altre per un
mateix, acollidors de la diferència sense encaminar-la al
gueto, amb ganes de conèixer i d’apreciar la cultura i la fe
dels altres sense renunciar les pròpies.
LECTOR 2: Obre’ns els llavis; uns llavis tancats són
signe de mort
Obre’ns els llavis per a dir en veu alta i denunciar els actes
inhumans, sigui qui sigui l’autor. Obre’ns els llavis per a
saber consolar i tornar esperança als qui sofreixen l’oblit,
el menyspreu i l’opressió.
Hi ha tants fets i gestos que fan honor a la humanitat,
petites flors de coratge quotidià, generositats a través de
fronteres terrestres, ideològiques o religioses, ajudes i
lligams de solidaritat que els grans comunicadors ignoren.

LECTOR 4:Jesús, escarnit sense raó, tingues pietat de tots
aquells que han estat enganyats o traïts!
LECTOR 5: Jesús, que per amor del Regne vas perdre la
vida, tingues pietat de tots aquells que donen la vida pels
altres!
LECTOR 4: Jesús, que no vas trobar qui et consolés,
tingues pietat d’aquells que estan afligits i d’aquells que
són vençuts pel descoratjament!
LECTOR 5: Jesús, que vas acceptar el vinagre per a
beure, tingues pietat d’aquells que pateixen per la justícia!
LECTOR 4: Jesús, humiliat pels homes, però salvat per
Déu, sigues la força dels pobres!
Cant: Senyor, Senyor, fes de mi un instrument del teu
amor (2)
LECTOR 4: Per tots aquells que la tristesa aclapara,
recorda’t, Senyor, de la teva agonia,

Per tots aquells que són ferits en el seu cos, recorda’t de
les teves tortures.

aquelles i aquells que moren, i vas ressuscitat per a cridarlos a la resurrecció! Amen.

Per tots aquells que són escarnits, recorda’t de la corona
d’espines,

Cant: Senyor, Senyor, fes de mi un instrument del teu
amor (2)

Per tots aquells que estan desesperats de la vida, recorda’t
del teu crit al Pare,

TEMPS DE SILENCI

Per tots aquells que esperen contra tota esperança, que
resplendeixi la teva Resurrecció!
Cant: Senyor, Senyor, fes de mi un instrument del teu
amor (2)
LECTOR 5: Jesús, tu vas cridar al Pare: escolta el crit
dels abandonats.
Tu vas sortir vivent del sepulcre: obre el teu jardí de vida
als captius de la mort.Crist en agonia fins a la fi del món,
no oblidis els membres del teu cos que sofreixen.
Recorda’t de l’home traït pels seus, de l’abandonat que té
por de la nit, de l’innocent detingut com un malfactor,de
l’acusat condemnat injustament, del pres apallissat i
humiliat,del just que porten a morir,de tot aquell que, fins
al final, continua confiant en Tu.
Cant: Senyor, Senyor, fes de mi un instrument del teu
amor (2)
LECTOR 4:Senyor, en aquest món, les dones i els homes
tenen fam, primer de pa, però també de tendresa, de
dignitat i de justícia.
LECTOR 5: Senyor, en aquest món, hi ha dones i homes
que moren perquè no tenen esperança.
LECTOR 4: Senyor, en aquest món, les mans estan
cansades, els genolls trontollen, els cors pateixen.
LECTOR 5: Et demanem el teu pa per als qui tenen fam
d’amor, la teva llum per als qui estan perduts, i la teva
paraula per a aquells que desesperen.
TOTS: Et demanem la teva força per a aquells i aquelles
que no poden més, un camí de pau per l’exèrcit immens
dels refugiats, dels emigrats, per a tots aquells i aquelles
que són perseguits, amenaçats, empresonats, torturats i
l’escalfor del teu amor per aquelles i aquells que són
abandonats i es troben sols.
Et donem gràcies per aquelles i aquells que sense por
davant la mort, donen testimoniatge de la seva fe i
prossegueixen la lluita per la justícia.
Senyor Jesús, que ets l’únic just davant Déu,
que has estat lliurat com un culpable a mans
dels homes, que vas ser jutjat, condemnat,
torturat i mort, et presentem els sofriments
dels homes i de les dones, tingues pietat.
Dóna'ns l’esperança! Ja que ets mort per

LECTOR 6: Senyor Jesús, ets viu: aquest fet és la nostra
fe i la nostra esperança, al bell mig de la nostra vida i de
les nostres lluites. Ressuscitat, et presentes avui davant
nostre, com en altre temps als apòstols, amb les marques
dels teus patiments: les ferides que resten marcades en el
teu cos ressuscitat. Sense veure’t, creiem i et mirem!
Com a testimonis del sofriment dels homes, sobretot dels
sofriments que s’infligeixen els uns als altres, veiem en tu
l’home sotmès a tortura. Com a companys d’aquells i
d’aquelles que lluiten per la justícia, reconeixem en tu el
vencedor de tot allò que porta a la mort.
Com a creients, seguint els teus apòstols, confessem que el
món pateix els dolors d’un part, i que l’Esperit que ens vas
prometre hi va actuant.
Heus aquí perquè ajuntem a la nostra memòria i al nostre
cor, a la vegada, els moments de la teva passió i els fets de
la passió d’homes i dones, els patiments dels quals hem
conegut i ens han commogut. Inspira’ns compassió i
coratge. Vine a ajudar aquells i aquelles que ens ensenyes
a reconèixer, malgrat haver triat valors diferents, com a
germanes i germans en la humanitat. Que la teva Paraula
misericordiosa faci néixer, entre els emmandrits, la
voluntat d’una conversió!
Esperit Sant, recorda’ns les paraules de Jesús als seus
apòstols quan els va enviar a predicar i els va advertir de la
sort que els reservaven els poderosos!
Esperit Sant, fes créixer, en nosaltres i entre nosaltres,
l’amor que transforma els cors i dóna esperança al nostre
món! Ensenya’ns, des de dins nostre, com hem de viure i
d’ interpretar els fets que passen davant nostre.
Déu, Pare nostre, que aprenguem com ens cal actuar i
pregar de cara a un món més just, en el qual tothom tingui
el seu lloc. Dins de la història que anem fent, ajuda’ns a
acomplir la teva voluntat de Pare, en la perspectiva d’una
humanitat reconciliada. És amb aquesta esperança que
gosem dir-te amb el teu Fill i el teu Esperit Sant:
PARENOSTRE CANTAT
PREGÀRIA FINAL
Senyor Jesús, tu ets la pau del món. Tu ets la nostra pau. A
tu no et fa por compartir el nostre dolor. Tu ets el
qui ve a buscar-nos, el qui surt fora de si per
trobar-nos allà on siguem i dir-nos: “Vols fer
camí amb mi?”. Fes que et responguem cada dia
amb més confiança.
Cant final: Laudate omnes gentes, laudate
Dominum (2)

