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CANT D’ENTRADA [MD 6]

Tots hem viscut amb joia les vostres meravelles.
Feu que la nostra història trobi en vós l’acabament.
Vós heu vingut avui, Senyor, enmig del vostre poble.
Guardeu la vinya que heu plantat, l’obra de les vostres mans. Amén.

GLÒRIA
(es cantarà al principi i al final de la pregària)

Glòria, Glòria in excelsis Deo,
Glòria, Glòria in excelsis Deo.
PSALM RESPONSORIAL [MD 283]
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EVANGELI [MD 344-1]

OFERTORI [MD 50]
La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre, duren per sempre (2)
1. Enaltim el nostre Déu, celebrem el seu amor.
2. Dóna pau als nostres cors, celebrem el seu amor.
SANT [E2]
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.
PARENOSTRE (Miquel Cubeles)
Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat,
aquí a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui
i perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem.
[No permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal] (2)
Amen.

ANYELL DE DÉU [M2]
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. (2)
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.
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COMUNIÓ

2. Quan Jesús anava a rentar els peus a Simó Pere, aquest li diu:
Senyor, vós voleu rentar-me els peus?
Jesús li respon: “Si no et rento, tu no ets dels meus.
Ara no ho entens, ho entendràs després”.
3. Us dono un nou manament, diu el Senyor,
Que us estimeu els uns als altres,
tal com jo us he estimat, com jo us he estimat.
4. Mantingueu la fe, l’esperança i l’amor,
La fe, l’esperança i l’amor;
però, de tots tres, l’amor és el més gran.
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1. JO SÓC EL PA DE VIDA, qui ve a mi no tindrà fam i qui creu en mi no tindrà set.
Ningú no pot venir cap a mi si el Pare no l’atrau.
I JO EL RESSUSCITARÉ (3) EL DARRER DIA.
2. El pa que jo donaré és la meva carn, per la vida del món.
Qui menja d’aquest pa viurà eternament.
3. Si no mengeu la carn del Fill de l’Home, i no beveu la seva sang,
No tindreu vida en vosaltres (2).
4. Jo sóc la Resurrecció. Jo sóc la Vida. Qui creu en mi encara que mori
viurà eternament, viurà eternament.

UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIÓ EL SEÑOR:
QUE NOS AMARAMOS TODOS COMO EL NOS AMÓ.
1.
2.
3.
4.
5.

La señal de los cristianos es amarse como hermanos.
El que no ama a sus hermanos no se acerque a este convite.
Donde hay caridad y amor Cristo está y está su iglesia.
No hay amor solo en palabras, el amor está en las obras.
Tanto ha amado Dios al mundo, que a su Hijo le ha entregado.

RESERVA DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT [MD 359]
1. Pange língua gloriósi córporis mystérium
sanguinísque pretiósi, quem in mundi prétium,
fructus ventris generósi, Rex effúdit géntium.
1. Canta, llengua, el sant misteri del gloriosíssim Cos
i de la Sang preciosa que el Senyor de les nacions,
fruit d’entranya generosa, ha vessat per salvar el món.
2. De genolls, doncs, adorem-lo, aquest sagrament tan gran,
i el que en fou imatge antiga deixi lloc al ritu nou;
que la nostra fe supleixi el defecte dels sentits.
3. A Déu Pare i al Fill únic donem glòria i honor,
majestat i benaurança, força i benedicció;
i donem igual lloança al qui procedeix d’ambdós.

2. Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui:
et antíquum documéntum novo cedat rítui.
Praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui.
3. Genitóri, Genitóque laus et jubilátio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio:
procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen.
4

