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! CANT FINAL

Oh, escolta! Tu que ets jove, tu que saps comprendre bé,
tu que guardes, en les teves mans, la fe.
tu que busques les veritats, tu que tens tan gran el cor,
tu faràs com tots nosaltres, cantaràs nostre cançó.

Jo canto a la flor del camp, canto al vent i canto al mar;
canto a la llum que mor en el corral.

Canto a l’amor sincer i canto al foc de nostra llar;
canto a la vertadera llibertat.

Canto als verds prats, canto a l’aire i canto al sol;
canto al blau del cel i a l’amor.
Canto a la gent humil que em mira sens rancor;
canto a la pau del món i canto a Déu.



Germà meu, confia sempre en
Déu,

ell sap el que et convé i sempre
restarà fidel.

Germà meu, tindràs dificultats,
però Déu t’estima tant que el seu

amor no et deixarà.

Estén les teves mans i obre el teu cor
a tots,
als joves i als infants necessitats.

Amic  de  la  pobresa,  de  l’amor
universal,

obert a la paraula i als germans.
L’exemple i el treball dels qui ja han fet camí,

feliços en deixar‐ho tot per Déu.
Ens mou a tots nosaltres a respondre al compromís:

tenim desig d’estimar Jesucrist.

! ORACIÓ POSTCOMUNIÓ

Preguem.

Senyor, vós que ens heu nodrit amb el do sagrat,

feu que, havent escoltat amb fe el vostre Fill unigènit, puguem
ser anomenats fills vostres i que, de fet, ho siguem.

Per Crist, Senyor nostre.

! ABANS DEL CANT D’ENTRADA

Som aquí reunits per un motiu que ens
omple de goig. Uns quants membres de
la nostra comunitat rebran el sagrament
de  la Confirmació  de mans  del nostre
Bisbe, Romà Casanova.

És un motiu de goig perquè faran un pas
important en la seva vida cristiana, un
pas que refermarà el do de Déu que van
rebre  en  el Baptisme. És un motiu de
goig perquè en aquest pas ells s’hi han

compromès  de  veritat,  i  volen  que  això  que  avui  celebrem marqui
fondament les seves vides. I, és un motiu de goig perquè novament, tots
plegats,  podem  experimentar  com  creix  entre  nosaltres, malgrat  la
nostra feblesa, la fe i l’esperança que vénen de Jesucrist.

Amb  tots  aquests  motius,  doncs,  comencem  amb  joia  la  nostra
celebració. Posem‐nos drets i aclamem el Senyor tot cantant.

! CANT D’ENTRADA

Déu és aquí, tan cert com l’aire que respiro,
tan cert com el matí que s’aixeca;

tan cert com el meu cant, tu el pots escoltar.

El pots ben sentir movent‐se entre els que l’estimen,
el pots escoltar cantant amb nosaltres aquí.
El pots portar amb tu quan per una porta passis,
el pots ben guardar molt endins del teu cor.



El pots tenir amb tu sempre i a tothora,
i li pots parlar de la vida, del que vols donar.
No tinguis por, és Déu i a tots ens perdona;

Jesús és aquí: si tu vols, el pots seguir.

! ACTE PENITENCIAL

Comencem  la celebració  fent uns moments de silenci. Davant
Déu,  reconeguem  la  nostra  feblesa,  reconeguem  que
necessitem sempre la seva força i el seu perdó.

– Vós, que ens doneu l’Esperit que és vent impetuós que renova
la faç de la terra. SENYOR, TINGUEU PIETAT.

– Vós que ens doneu l’Esperit, que és foc ardent que transforma
els cors. CRIST, TINGUEU PIETAT.

– Vós que  ens doneu  l’Esperit, que  és pare dels pobres,  font
d’amor sense fi. SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

Amén.

! GLÒRIA

! CANT DEL 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.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.

! CANT DE PAU

Pau a la terra, pau a les altures,
que el goig etern habiti enmig de tot el món.

Dóna pau, germà, dóna pau; fes‐la present en el teu cor
i amb un gest afirmaràs que vols la pau.

! ANYELL DE DÉU

! CANT DURANT LA COMUNIÓ

Germà que has escoltat les crides d’aquest món, 
però creus en la mirada de Jesús:

acull,  amb  senzillesa,  aquest do  tan  gratuït;  camina  confiant,
seràs feliç.

És Déu qui ens ha escollit per anunciar el seu nom 
formant una família de germans.

I al mig la bona Mare que ens ajuda a dir que sí:
volem respondre el Crist, el nostre amic.



! CANT DURANT L’OFERTORI

No  hi  ha  cap  himne  prou  ric  per
adorar‐te,

ni cap mot per pronunciar‐te.
Ni cap idea per a expressar‐te,
a  tu,  font  de  tot  mot  i  de  tot

pensament.
Quin nom puc donar‐te a tu que tens

tots els noms,
però que cap nom no t’escau prou.
Oh, més enllà de tot amb quin altre

nom podria nomenar‐te…
Oh, més enllà de tot…

! ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Accepteu,  Senyor,  els  dons  que  us  presentem  en  celebrar  la
manifestació del vostre Fill estimat;

feu que l’ofrena dels vostres fidels es converteixi en el sacrifici
d’aquell qui volgué rentar els pecats del món.

Per Crist, Senyor nostre.

! PREFACI

! ORACIÓ COLALECTA

Preguem.

Déu omnipotent i etern,

vós  declaràreu  solemnement  que  Crist  era  el  vostre  Fill
estimat, quan, en ser batejat en el Jordà, davallà damunt
d’ell l’Esperit Sant;

concediu  als  vostres  fills d’adopció,  que han  renascut de
l’aigua  i de  l’Esperit Sant, de ser sempre dignes de  la
vostra benvolença.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna
en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

! PRIMERA LECTURA (Is 42,1‐4,6‐7)

Lectura del llibre del profeta Isaïes

Això diu el Senyor: «Aquí  teniu el
meu  servent,  de  qui  he  pres
possessió, el meu estimat, en qui
sʹha complagut la meva ànima.
He posat en ell el meu Esperit
perquè  porti  el  dret  a  les
nacions. No crida ni alça la veu,
no  es  fa  sentir pels  carrers; no
trenca la canya que sʹesberla, no
apaga  la  flama  del  ble  que
vacil∙la;  porta  el  dret  amb
fermesa,  sense  defallir,  sense



vacil∙lar, fins haver‐lo implantat a la terra, fins que les illes
esperin les seves decisions.

Jo, el Senyor, tʹhe cridat bondadosament, et prenc per la mà, tʹhe
configurat  i et destino a ser aliança del poble,  llum de  les
nacions, per tornar la vista als ulls que han quedat cecs, per
treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els qui
vivien a la fosca».

Paraula de Déu

! SALM 28,1‐2,3ac‐4,3b i 9b‐10 (R.: 11b)

Doneu al Senyor fills de Déu,
doneu al Senyor glòria i honor,

honoreu el Senyor, honoreu el seu nom,
adoreu el Senyor, sʹapareix la seva santedat.

R. Que el Senyor beneeixi el seu poble
amb el do de la pau.

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües,
ve el Senyor sobre les aigües torrencials.

La veu del Senyor és potent,
la veu del Senyor és majestuosa. R.

El Déu majestuós fa esclatar la tempesta
i al seu palau tot canta: Glòria!

El Senyor té el solien les aigües diluvials,
i seu el Senyor, rei per sempre. R.

Pels qui avui hem rebut  la força renovadora de l’Esperit en la
Confirmació,  la  força  renovadora que ens ha de  fer viure
plenament el nostre camí cristià. PREGUEM EL SENYOR.

Pels nostres pares i padrins, per les nostres catequistes, per tots
aquells que ens han ajudat a conèixer i a viure la Bona Nova
de l’Evangeli. PREGUEM EL SENYOR.

Pel nostre Bisbe Romà i per tots els qui tenen la responsabilitat de
guiar el poble de Déu. PREGUEM EL SENYOR.

Pels nostres amics, per tots els companys amb qui compartim la
nostra vida a  l’escola, al  treball, a  les estones de diversió.
PREGUEM EL SENYOR.

Per  tots  aquells  que  no  coneixen  Jesucrist,  per  aquells  que,
havent‐lo conegut, se n’han allunyat. Pels qui viuen la vida
sense alegria ni esperança i pels qui estan marcats pel dolor
i la foscor. PREGUEM EL SENYOR.

Pels  qui  tenen  a  les  seves  mans  els  fils  de  la  vida  social,
econòmica, política; pels qui tenen més responsabilitats en el
funcionament de la societat. PREGUEM EL SENYOR.

Per tots els homes i dones del món, pels joves i els grans, pels
infants i els vells, pels de prop i els de lluny. PREGUEM EL
SENYOR.

Escolteu,  Pare,  les  nostres  pregàries  i  renoveu  avui  en
nosaltres,  una  vegada més,  aquella  acció  poderosa  que  vau
realitzar al començament de l’Església, quan vessàreu sobre els
vostres fills el do renovador de l’Esperit Sant. Per Crist, Senyor
nostre.



! CRISMACIÓ

Hem arribat al moment més important de la celebració. Ara el senyor
bisbe imposa la mà al front dels que seran confirmats, signant‐los amb
la unció del sant crisma i el senyal de la creu. Per aquest sagrament els
cristians són  fets semblants a Crist, que vol dir  l’Ungit, el Messies.
Gràcies a ell l’Esperit Sant els confirma en la fe del baptisme i els fa
participants de la missió de Jesucrist: ser testimonis de la veritat en el
món.

N. REP EL SIGNE DEL DO DE
L’ESPERIT SANT.

Amén.

LA PAU SIGUI AMB TU.

I amb el vostre esperit.

! PREGÀRIA DELS FIDELS

Amb  la  força  de  l’Esperit,  i  units  amb  el  nostre  germà
Jesucrist,  preguem  Déu,  el  nostre  Pare.  Preguem  tot  dient:
ESCOLTEU‐NOS, PARE.

Per tots els cristians, per tots els qui com nosaltres volen seguir
Jesucrist amb fidelitat i volen ser testimonis del seu amor en
el món. PREGUEM EL SENYOR.

! SEGONA LECTURA (Ac 10,34‐38)

Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de
veritat que Déu no fa diferències a favor dʹuns o altres; Déu
acull  tothom  qui  creu  en  ell  i  fa  el  bé,  de  qualsevol
nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble
dʹIsrael, anunciant‐li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és
Senyor de tots.

Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels
jueus,  començant  per  Galilea,  després  que  Joan  havia
predicat a  la gent que es  fessin batejar. Parlo de  Jesús de
Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint‐lo amb
Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i
donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del
diable, perquè Déu era amb ell».

Paraula de Déu

! CANT DE L’ALALELUIA

Escolta en el teu cor la veu del teu Senyor,
el cant de llibertat que és el teu Déu.
Obre els teus ulls i mira el món que ha fet,
la meravella que ha creat, AlAleluia!
AlAleluia (4)



! EVANGELI (Mt 3,13‐17)

Lectura de lʹevangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús, que venia de Galilea, es presentà a Joan,
vora el Jordà, perquè el bategés. Joan no el volia admetre al
baptisme. Li deia: «Sóc jo el qui necessito que tu em bategis.
¿Com és que tu véns a mi?» Jesús li respongué: «Accedeix
per ara a batejar‐me. Convé que complim dʹaquesta manera
tot el que és bo de fer».

Llavors hi accedí. Un cop batejat, Jesús sortí de lʹaigua a lʹinstant.
Llavors el cel sʹobrí i veié que lʹEsperit de Déu baixava com
un colom i venia cap a ell, i una veu deia des del cel: «Aquest
és el meu Fill, el meu estimat, en qui mʹhe complagut».

Paraula del Senyor

! PRESENTACIÓ DELS QUI HAN DE SER CONFIRMATS

Senyor bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova:

Els membres de  les nostres comunitats parroquials que avui us
presentem per a ser confirmats són aquests que tot seguit anomenaré i
que s’aniran posant drets:

Jordi Gispert Pi

Arnau Marot Sorribas

Josep Mesa Martínez

Yolanda Palacios Ruíz

Maria Sitjà Castellarnau

demanant‐li que penetri dins vostre amb tota la seva força. I tots els
altres que participem d’aquesta celebració, unim‐nos també amb tot el
nostre cor en la pregària a l’Esperit del Senyor.

Preguem, germans, Déu Pare totpoderós,
i demanem‐li que faci davallar l’Esperit Sant
damunt d’aquests que prengué per fills seus,
quan van renéixer per a la vida eterna
en el Baptisme,
i que el mateix Esperit els confirmi
amb l’abundor dels seus dons
i, amb la seva unció,
els configuri a l’Ungit, que és el Crist,
Fill de Déu.

Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist,
vós que per l’aigua i l’Esperit Sant
heu fet néixer aquests servents vostres
a una nova vida, alliberant‐los del pecat,
infoneu‐los l’Esperit Defensor:
doneu‐los l’esperit de saviesa i d’intelAligència,
l’esperit de consell i de fortalesa,
l’esperit de ciència i de pietat
i ompliu‐los de l’esperit del vostre sant temor.

Per Crist, Senyor nostre.

Amén.



– I, segons l’Evangeli de Jesucrist, ¿confiareu en Déu en qualsevol
circumstància de la vida?

Sí, hi confiaré.

–  ¿Tractareu  tots els homes  com a germans vostres,  sense  fer
distincions per raó de cultura, de manera de pensar, d’origen
o de nivell econòmic?

Sí, els hi tractaré.

– ¿Voleu viure tal com Jesucrist va viure?

Sí, ho vull.

– ¿Treballareu perquè tots els homes puguin arribar a la vida i a
la salvació de Déu?

Sí, hi treballaré.

Aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l’Església, que ens
gloriem de professar en Crist Jesús, Senyor nostre.

Amén.

! IMPOSICIÓ DE LES MANS

Ara, un cop renovat el compromís baptismal, el senyor bisbe, amb els
preveres que l’acompanyen, invocarà Déu perquè faci davallar la força
de  l’Esperit  sobre  cada un  dels  qui  s’han  de  confirmar. En  silenci,
imposarà les mans sobre ells, en un gest que significa la comunicació
d’aquest Esperit que ens fa membres adults de la comunitat cristians,
que és l’Església.

Que aquest moment de la imposició de les mans sigui, sobretot per a
vosaltres que us confirmeu, un moment ben intens de pregària a Déu,

Aleix Terrés Arcarons

Jordi Trainé Cama

Ara,  ells mateixos  us  demanaran  de  rebre  el  sagrament  de  la
Confirmació.

! PETICIÓ, EN NOM DE TOTS, D’UN DELS QUE ES CONFIRMEN

Senyor Bisbe:

Els motius que ens han portat a cadascun de nosaltres a demanar
de  poder  rebre  el  sagrament  de  la  Confirmació  són  ben
diversos.

En tots nosaltres hi ha el fet que vàrem ser batejats de petits i que
vàrem  començar  a participar  en  l’Eucaristia. El nostre ha
estat, doncs, un camí cristià.

El grup dels més joves agraïm el fet que els nostres pares hagin
estat els primers que ens han anat ensenyant què volia dir ser
cristià i ens hagin educat donant‐nos els valors per a la vida
que vénen de l’evangeli de Jesús.

Són  ells  els  qui  ens  han  empès  a  preparar‐nos  per  a  la
Confirmació. Estem contents d’haver vingut a la Catequesi.
Ens ha  fet  reflexionar de veritat sobre nosaltres mateixos,
hem après molt aprofundint l’evangeli, sobretot el de Marc,
i hem  travat amistat.  I  sabem que per a poder viure  com
Jesús, i estimar com Ell necessitem que Déu mateix ens ajudi.

Els més grans volem agrair que Déu mateix ens hagi fet veure
que era el moment oportú per a madurar la nostra fe i que
ens hagi cridat a rebre el seu Esperit per a viure més d’acord



amb la fe, l’esperança i l’amor que vénen de Jesús, tal com
l’hem conegut en la santa Mare Església.

Per tot això, senyor Bisbe, tots nosaltres us demanem que ens
vulgueu  donar  l’Esperit  Sant  en  el  sagrament  de  la
Confirmació, perquè ens ajudi a créixer en el nostre camí.

! PETICIÓ OFICIAL DE LA CONFIRMACIÓ

Senyor bisbe:

Aquests membres de les nostres comunitats que avui us presentem
s’han preparat per a rebre el do de l’Esperit Sant en el sagrament de la
Confirmació. Tots ells van encetar el camí cristià en el seu Baptisme,
però ara, coneixent més fondament el que aquest camí significa, volen
comprometre‐s’hi personalment i volen rebre la plenitud de la força de
Déu que la Confirmació significa.

Per això us els presentem, tot dient‐vos que els considerem aptes i
preparats per a rebre aquest sagrament,  i us demanem que vulgueu
imposar‐los  les  mans  i  ungir‐los  amb  l’oli  sant,  perquè  siguin
plenament testimonis de Jesucrist i membres de l’Església.

! ACCEPTACIÓ DELS CANDIDATS A LA CONFIRMACIÓ I HOMILIA

! RENOVACIÓ DE LES PROMESES DEL BAPTISME

– ¿Voleu lluitar contra el pecat que es manifesta en: l’egoisme;
l’enveja; la venjança; la mentida; el pensar només en vosaltres

mateixos; el desinterès envers els altres i sobretot envers els
qui pateixen?

Sí, ho vull.

–  ¿Esteu  disposats  a  perdonar,  quan  us  facin  una  injúria;  a
estimar  fins  i  tot  a  qui  no  us  vol  bé;  a  ajudar  a  qui  us
necessiti, sigui qui sigui; a posar la vostra vida al servei d’un
món més digne per a tothom sense distincions?

Sí, hi estic disposat.

– ¿Creieu en Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra?

Sí, hi crec.

– ¿Creieu en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, que nasqué
de Maria  verge, patí  i  fou  sepultat,  ressuscità d’entre  els
morts i seu a la dreta del Pare?

Sí, hi crec.

– ¿Creieu en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, i que
avui  se us dóna d’una manera
particular  pel  sagrament  de  la
Confirmació, com als apòstols el
dia de la Pentecosta?

Sí, hi crec.

–  ¿Creieu  en  la  santa  Església
catòlica,  la comunió dels sants,
la  remissió  dels  pecats,  la
resurrecció dels morts  i  la vida
perdurable?

Sí, hi crec.
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