
 
 
 
 
 
 

 
HIMNE DE PASQUA 

Oh! canta, canta la victòria del cèlic Redemptor; 
poble novell canta la glòria de la redempció, 

Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 
Canta l’aurora que expel·lia del món la tenebror; 
avui el Crist la mort vencia ornat de resplandor. 

Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 
Canta la Pasqua: que ens esposa joiós el diví Anyell; 

car amb sa sang que el món arrosa signà el pacte novell. 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 

Canta al Senyor: que els cels conviden, ja oberts, el cor 
amant; 

ran el sepulcre els àngels cridena festa triomfant. 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 

Canta al bon Déu a qui s’inclina el món tot renovat; 
canta la gesta gegantinade Crist ressuscitat. 

Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 
Glòria a vós, eternal Pare, i al Fill que ens redimí, 

glòria a vós, Amor, encara, i honor sia sens fi. 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 
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EL SENYOR HA RESSUSCITAT 
AL·LELUIA! 

 
 
 

  
 

CRIST HA RESSUSCITAT. AL·LELUIA! 
Realment el Senyor ha ressuscitat. Al·leluia! 

Amb aquesta antiga salutació es felicitaven la pasqua els 
cristians, des dels primers segles. 



Que sigui també aquesta, avui, la meva felicitació pasqual. 

Com els apòstols, com Maria Magdalena, com qualsevol altra 
deixeble, també avui nosaltres hem anat al sepulcre del Senyor, i 
l’hem trobat buit.  

Potser també, a causa de la nostra poca fe, ens fem la mateixa 
pregunta de Maria Magdalena: “S’han endut el Senyor fora del 
sepulcre i no sabem on l’han posat”. 

Potser també hem corregut per veure què ha passat. 
Tants n’hi ha que avui ni tan sols no s’han mogut de casa ... 

Nosaltres, però, com cada diumenge som aquí. Venim a 
trobar-nos amb els germans, perquè sabem que és enmig de la 
comunitat que s’hi fa present el Senyor. 

És aquí, entorn de la taula de la paraula i de l’Eucaristia, on, 
com els deixebles d’Emmaús, hi sabem reconèixer el Senyor. 

Sí germans. Alegrem-nos. Cantem amb joia l’al·leluia 
pasqual. Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat. Per això 
celebrem la Pasqua. 

Ell que era mort, ara viu per sempre. 
Així ho expressa magníficament el text de la seqüència 

pasqual (que hem cantat):  
El Rei de Vida, mort, ja regna amb nova vida. 

Jesús ressuscitat, Sou d’entre els morts, Senyor, 
Monarca vencedor; tingueu-nos pietat. Amén. Al·leluia. 

Que el Senyor ressuscitat enforteixi la nostra fe i la nostra 
esperança i que ell envigoreixi la nostra vida cristiana i faci més ferm 
el nostre compromís de seguir Jesús i complir els seus manaments. 
Que la vida nova que ens ve per la resurrecció de Jesús, es tradueixi 
amb un impuls més ferm de ser testimonis del Senyor ressuscitat.■ 
 
 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.  

Festius: 12’00 i 18’30.  
Feiners: 18’30 

 
MONESTIR SANT DANIEL 

Festius: 9’30.  
Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 
* * * * * * * 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 16:  18,30: Joan Juanola Prada 
Diumenge, 17:  12,00: Acció de Gràcies  
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 18:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 19:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 20:  18,30: Família Girbau Massana 
Dijous, 21:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 22: 18,30: Difuntes Missioneres del Cor de Maria 
Dissabte, 23:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 24:  12,00: Difunts família Petit Oliver 
  18,30: Pel poble 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes. 

* * * * * * * 

 


