CANT DE COMUNIO
Cal que tots mengem del mateix pa.
Cal que tots beguem del mateix vi.
Ens cal dir, ben units, Tot pregant els uns pel altres:
oh germans, Crist ens ha salvat!

PARRÒQUIA DE
SANT MARTÍ DEL CLOT

1.- Aquest pa que el Crist ens ha donat /
ens guareix i ens deslliura del pecat.
Ens cal dir...
2.- Quan el pa mengem al tu entorn
apropem el temps del teu retorn.
Ens cal dir...
3.- Qui ha menjat, amb el Senyor viurà;
qui ha begut, de set no morirà.
Ens cal dir...

C A N T D E C O M I A T (Lletra i música de X. Morlans)
1.- Hem sentit una Paraula, / l'hem guardat a dintre el cor
Ja és llavor ben preparada / que demana nous sembradors.
Tot un Déu diu que ens estima. / Tot un Déu s'ha fet proper.
Ha vingut a dar-nos vida, / necessita pregoners.
2.- No tenim ni or ni plata / i sovint també ens cansem,
però és Jesús nostre missatge / i en el seu nom ens aixequem.
Passarem una paraula / al cansat i a l'indecís,
i direm d'aquella Taula / on s'aprèn a compartir
3.- Amb el Pa i la Paraula, / amb les mans i el gest amic,
amb el foc a les entranyes, / amb la joia de l'Esperit.
En un món que cerca amb ànsia, / En un món que plora sang,
és la Creu una esperança, / i l'Església una llar.
Es Crist que vol portar l'amor a cada llar;
Demana missatgers que el vulguin ajudar
Farem xarxa de veus, farem xarxa de mans
Lleugers els nostres peus a molts duran la pau (2)
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C A N T D ' E N T R A D A (Música de X. Morlans)

UN GRANET DE BLAT

Quina alegria quan em van dir:
"Anem a la casa del Senyor" (2)

Anava pidolant de porta en porta
quan la teva carrossa d'or aparegué en la llunyania,
com un somni magnífic.
I jo em preguntava meravellat
qui devia ser aquell rei de reis.

1.- Quina alegria quan em van dir: / "Anem a la casa del Senyor"
Ja han arribat els nostres peus / Al teu llindar, Jerusalem.

Les meves esperances van volar fins al cel
i vaig pensar que els dies magres se m'havien acabat
Em vaig quedar esperant almoines espontànies,
tresors vessats al meu davant.

3.- A complir l'aliança d'Israel, / a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia, / Els tribunals del palau de David.

La carrossa es deturà al meu costat mateix.
Vau mirar-me i baixàreu somrient.
Vaig sentir que la felicitat de la meva vida m'havia arribat.
Tot d'un plegat, però, vau allargar la mà tot dient:
"Pots donar-me alguna cosa?"

2.- Jerusalem, ciutat ben construïda, / conjunt harmoniós:
és allà que pugen les tribus, / les tribus del Senyor.

S A L M (Música de X. Morlans)
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega. (2)
1.- Quan el Senyor renovà la vida de Sió / ho creiem un somni;
la nostra boca s'omplí d'alegria, / de crits i de rialles

Ah! Quina ocorrença la de vostra reialesa!
Demanar-li vós al captaire!
Estava confós i no sabia que fer...
Vaig treure a poc a poc del meu sarró un granet de blat
i us el vaig donar...

2.- Els altres pobles es deien:
"Es magnífic el que el Senyor fa a favor d'ells"
Es magnífic el que el Senyor fa a favor nostre
amb quin goig ho celebrem.

Quin esglai vaig tenir el vespre quan buidant el sac a terra
trobo un granet d'or entremig de la misèria del pilot.

3.- Renoveu la nostra vida, Senyor,
Com l'aigua renova l'estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega

Quan amargament he plorat
de no haver tingut cor per a donar-vos-ho tot!

Amics, us convido a donar gràcies per aquests 25 anys de
servei que m'han estat concedits i a pregar a fi que un dia,
com el captaire d'aquest bonic conte, aconsegueixi donarho tot.

4.- Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor
i tornaran cantant d'alegria
duent a coll les seves garbes.

OFERTORI
El Cor Jove de la Parròquia de Sant Martí del Clot, cantarà la coral
"Herzlich thut mich verlangen" de J.S. Bach.

