CANTS DE COMIAT
1. El desembre congelat / confús es retira.
Abril de flors coronat / tot el món admira.
Quan en un jardí d'amor / neix una divina flor,
d'una ro ro ro / d'una sa sa sa,
d'una ro, d'una sa, d'una rosa bella fecunda i poncella.
2. El primer pare causà / la nit tenebrosa
que a tot el món ofuscà / la vista penosa:
mes, en una mitja nit / brilla el sol que n'és eixit
d'una bella aurora / que el cel enamora.
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3. Arribaren els tres Reis / amb gran alegria,
adorant el Rei del cel / en una establia,
oferint-li tres presents, / que són: or, mirra i encens,
a la Mare pia, / la Verge Maria.

CANT D'ENTRADA

4. Amb contentament i amor / celebrem el dia,
en què el divinal Senyor / neix amb alegria.
Si no tenim més tresor / oferim-li el nostre cor,
que és la gran finesa / de nostra pobresa.

1. Les dotze van tocant; / és nat el Déu Infant
Fill de Maria.
2. La Mare i el Fillet / estan mig morts de fred /
Josep tremola.
3. Josep a poc a poc / encén allà un gran foc /
i els àngels canten.

1. Santa nit, plàcida nit,
els pastors han sentit
l'al·leluia que els àngels, cantant,
en el món han estat escampant:
El Messies és nat, el Messies és nat.

4. Enmig de fred i neu / el foc d'amor d'un Déu /
els cors desglaça.
5. Per'xò tots van cantant: / és nat el Déu Infant, /
Fill de Maria.

2. Santa nit, plàcida nit,
ja està tot adormit;
vetlla sols a la cambra bressant
dolça Mare que al Nin va cantant:
dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs.
3. Santa nit, plàcida nit,
el Jesús, tan petit,
és el Déu, Ser Suprem, Poderós,
en humil petitesa reclòs
per salvar tot el món, per salvar tot el món.

INTERLECCIONAL
Avui ens ha nascut un Salvador,
Que es el Messies, el Senyor

CANTS DE COMUNIO
SANCTUS
Sant, sant, sant es 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.

1. Fidels, atanseu-vos triomfants i alegres;
veniu-hi, veniu-hi cap a Betlem.
On podreu veure nat el Rei dels àngels.
Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,
Veniu i adorem Jesús Salvador.
2. Deixant les ramades els pastors anaren
humils, al pessebre, cridats pel cel:
Ara nosaltres a bon pas anem-hi.
Veniu i adorem-lo....
3. Del Pare celeste, l'esplendor eterna,
velada en la blanca carn admirarem.
Déu, infant i tendre i amb bolquers que el faixen
Veniu i adorem-lo....

CANT DE PAU

4. Pels homes fet pobre, sota el fenc reposa.
Besem-lo i dem-li l'amor del cor:
Si Ell així ens ama, qui no l'amaria?
Veniu i adorem-lo....

1. Aclarida, beneïda, / venturosa nit de Nadal /
Pel cel hi havia / cants d'alegria /
Alegrem-nos, alegrem-nos, cristians.
2. Aclarida, beneïda, / venturosa nit de Nadal /
Jesús naixia / i ens redimia; /
Alegrem-nos, alegrem-nos, cristians.

1. Els àngels allà a la Glòria
la nova canten amb goig,
i el ressò de les muntanyes
espargeix son cant d'amor.
Glòria in excelsis Deo (2)
2. Una verge a l'establia
ha infantat el Fill diví,
ens ho diu amb alegria
aquest cant de mitjanit.
3. Correm-hi, pastors, correm-hi,
a besar-li el front de neu,
bo i dansant, plens de la joia
d'aquest cant que sona arreu.

