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URC:  aniversari 
 

Pregària Pasqual en el 40 aniversari de la fundació de l’URC 

29 abril 1980 – 29 abril 2020 

Us oferim aquesta pregària online, perquè pugueu fer servir 

els links on trobareu les cançons que cantarem o 

escoltarem.  

Cant d’entrada. 
Al llarg d’aquets 40 anys  de la URC, el Senyor ha estat 
l’inspirador de la nostra acció. En moments d’alegria i 
joia ens hi hem adreçat per donar-li gràcies; en les 
situacions complicades o de dificultat, oferint-li el 
nostre desànim,  li hem demanat la seva força. 
Us proposem fer cant d’aquesta experiència, perquè el 
Senyor és la nostra força.  
 

El Senyor és la meva força, 
el senyor el meu cant. 

Ell m’ha estat la salvació 
en ell confio i no tinc por (2) 

 

Link: https://youtu.be/DecHxjVYSQI  
 
 

Meditació 
Quin lloc ha ocupat Jesús i el seu evangeli en la nostra consagració i en la nostra congregació? Ens hem fet 
un déu a mida quan, com l’Iscariot, hem preferint un Crist controlable i previsible que respongués als 
nostres interessos?  
Quan, com Pere, l’hem negat, per passar desapercebuts i acomodar-nos en allò que és majoritàriament 
acceptat?   
Quan, carregats d’arguments estratègics,  hem marcat distàncies i no ens hem compromès amb el nostre 
entorn. 
Davant de tot això, Jesús ens sorprèn. Sempre ens sorprendrà! Potser perquè pensa com Déu, i no com els 
homes. Ell sempre es deixarà dur a la creu!   
I nosaltres? 
Potser per això, ell ressuscita d’entre els morts, és vida, força i salvació permanent. És pasqua que ha 
travessat la quaresma.  
No serà que de vegades volent ser anunciadors de la pasqua, per estalviant-nos  la quaresma, estem 
anunciant un Déu fet a mida?  
Tanmateix, la realitat sempre sacseja els nostres discursos i les nostres vides, i deixant-nos sense paraules, 
ens obliga a enfrontar-nos novament a la realitat, per retrobar l’autèntic Déu de la vida. No està passant 
això en aquest temps de confinament per pandèmia? 

https://youtu.be/DecHxjVYSQI


Dietrich Bonhoeffer escrivia: 
 

Les persones religioses parlen de Déu quan els coneixements humans (de 
vegades per mandra) xoquen amb els seus límits o quan les forces humanes 
fallen. En el fons es tracta d'un “deus ex machina” que ells fan sortir a escena 
per resoldre problemes aparentment insolubles o per intervenir en ajuda de la 
impotència humana. en una paraula: exploten sempre la debilitat i els límits 
dels éssers humans. Evidentment, aquesta manera d'actuar només pot durar 
fins al dia en què els éssers humans, amb les seves pròpies forces, faran 
retrocedir una mica els seus límits i en què el “deus ex machina” resultarà 
superflu . 

 
De la nostra vida personal i comunitària, de la nostra missió, què és, doncs, de Déu i què no ho és?  
Què hem de dur a la creu i què és llavor de pasqua i resurrecció?  

Fem un moment de meditació. 
 
 

Evangeli. Lluc 24, 13-35 
 

Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap 
a un poble anomenat Emmaús, que es trobava a 
onze quilòmetres de Jerusalem,  i conversaven entre 
ells de tot el que havia passat.  Mentre conversaven 
i discutien, Jesús mateix se'ls va acostar i es posà a 
caminar amb ells, però els seus ulls eren incapaços 
de reconèixer-lo. Jesús els preguntà: 
--De què parleu entre vosaltres tot caminant? 
Ells es van aturar amb un posat de decepció, i un 
dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: 
--¿Tu ets l'únic foraster dels que hi havia a Jerusalem 
que no saps el que hi ha passat aquests dies? 
Els preguntà: 
--Què hi ha passat? 
Li contestaren: 

--El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el 
poble: els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el condemnessin a 
mort, i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Però ara ja 
som al tercer dia des que han passat aquestes coses! És cert que algunes dones del nostre grup 
ens han esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han tornat dient 
que fins havien tingut una visió d'àngels, els quals asseguraven que ell viu. Alguns dels qui són amb 
nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però a ell no 
l'han vist pas. 
Aleshores Jesús els digué: 
--Feixucs d'enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els profetes! ¿No calia que 
el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria? 
Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va explicar tots 
els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell. 
Mentrestant, s'acostaven al poble on anaven i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells van 
insistir amb força dient-li: 
--Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar. 



I va entrar per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la 
benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell 
desaparegué del seu davant. I es van dir l'un a l'altre: 
--¿No és veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el 
sentit de les Escriptures? 
Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els Onze i 
els qui eren amb ells, que els van dir: 
--Realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó! 
També ells contaven el que havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa. 
 
Ai de nosaltres si la nostra fe depengués només dels nostres esforços. Tornaríem a crear un nou “deus ex 
maquina”. Per sort no és així. Els nostres fundadors i fundadores no van tenir una idea genial, sinó més 
aviat, la van descobrir entre aquells que els van sortir encontre, com Jesús va sortir a l’encontre dels 
d’Emmaús.   
Totes les congregacions religioses presents a Catalunya, federades a la URC, voldríem ser imatge d’aquest 
Jesús que fa costat en el camí i és capaç de proposar un horitzó, tot partint i compartint el pa.  
Es pasqua!  Posem-nos en camí i sentirem com s’abrusen els nostres cors.  
 
 

Moment de silenci 
 

Cant 
No és freqüent que en les nostres pregàries fem servir cants de grups de rock. 
Permeteu-nos ser una mica trencadors. Us proposem la cançó “Llença’t” del grup 
Lax'n'Busto 
 

Caus a terra molt avall, 
creus que no te'n sortiràs 
però amb els mesos te'n adones 
que tornes a començar. 
I a força de molt de caure 
i de tornar-te aixecar 
veus que les coses no canvien 
però ja no ets qui eres abans, 
doncs he estat ja cinc o sis 
i sóc el que ara tinc. 
No vull pensar  
en el que arribarà demà. 
 
 
Llença't ! 
Cada instant és únic, no es repetirà; 
sento que el cor ja no para de bategar. 

I diu que em llenci 
que no pensi en tot el que vindrà, 
que un llapis mai no dibuixa  
sense una mà. 
 
I perquè els meus pensaments, 
que sempre viuen en present, 
no conjuguen altres temps 
que el “ja faré el que no vaig fer”. 
Doncs avui o potser demà, 
seré aquí o seré per allà, 
seré un tros de l'univers 
que no nota el pas del temps. 
El que faig a cada instant 
és la força que em fa gran. 
No vull pensar  
en el que arribarà demà. Llença’t … 

 
 
 
Link: https://youtu.be/aBolMhAq1Rs  
 
 
 

https://youtu.be/aBolMhAq1Rs


Pregàries personals i/o comunitàries 
Us proposem un tema per algunes pregàries. Cadascú la formula com millor cregui. 

- Pels malats del coronavirus. 
- Pels qui estan sols, especialment els avis/es 
- Pels metges i infermeres 
- Per l’església, que sigui clam d’esperança. 
- Pels religiosos i religioses. 
- Per la URC que celebra 40 anys. 
- Pels qui ens han avançat en el camí de la vida. 
- Altres intencions.... 

 

Recitem el Parenostre 
 
 

Pregària de comiat 
Crist ressuscitat, Senyor de la vida, en aquest temps de confinament, unim la nostra veu a la de 
totes les congregacions membres de la URC. Et demanem que ens facis el do del teu Esperit, 
perquè puguem continuar sent imatge de nova humanitat en els nostres viles i ciutats. Per 
Crist Senyor nostre. Amén.  
 
 

Cant final 
 

 
 

Link: https://youtu.be/9kZgxYs9lOw  
 

 
 

https://youtu.be/9kZgxYs9lOw

