TRASLLAT del SANTISSIM

Pánge língua gloriosi / Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi, / quem in múndi prétium
frúctus véntris generósi / Rex effúdit géntium.
Nóbis dátus, nóbis nátus / ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus, / spárso vérbi sémine,
súi móras incolátus / miro cláusit órdine.
In suprémae nócte coénae / recúmbens cum frátribus,
observáta lége plene / cíbis in legálibus,
cíbum túrbae duodénae / se dat súis mánibus.
Vérbum cáro, pánem vérum / vérbo cárnem éfficit:
fítque Sánguis Chrísti mérum, / et si sénsus déficit,
ad firmándum cor sincérum / sóla fídes súfficit.
Tántum ergo Sacraméntum / venerémur cérnui:
et antíquum documéntum / nóvo cédat rítui:
praéstet fides suppleméntum / sénsuum deféctui.
Genitóri, Genitóque / laus et jubilátio,
sálus hónor, vírtus quoque / sit et benedíctio:
procedénti ab utróque / cómpar sit laudático,
Amén.
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CANT D'ENTRADA
Si creiem que és vivent tant com dura la vida,
no esperem més la fi del temps perquè el vegem...
Badem els ulls; / cerquem arreu la seva imatge,
El seu batec al més pregon, / com un foc nou al cor del món (2).
Si creiem que és vivent en la nit més obscura, /
Preguem amb fe: que el primer dia es féu la llum. /
No tinguem por / si som moguts per la tempesta /
Que ens arrossega mar endins.../ que ell en la mar obre camins (2).
Si creiem que és vivent en el clam d'aquest poble, /
Parem oïda i escoltem la seva veu. /
Obrim el cor / el cor de qui sofreix i pena, /
Al cor de l'home de dolors / ofert en creu als pecadors (2).
Si creiem que és vivent com a l'alba de Pasqua,
No hem de faltar, si ell ens convida al seu sopar,
Prenem el pa, / bevem la copa i l'Aliança,
I el recordem transfigurat / en el moment del comiat (2).

PRIMERA LECTURA

CANTS DE COMUNIO

El calze de la benedicció
És comunió amb la sang del Crist.

Senyor, que comparteixes el teu pa i el vi,
Amb els qui tu coneixes i tens com amics,
Nosaltres estimem aquest gest teu i el teu do:
En tu trobem la vida, Jesucrist, Senyor!

ACLAMACIO

Aquesta Eucaristia, Pare de bondat,
Recordi aquell gran dia de la llibertat;
Nosaltres seguirem el teu camí sense por:

Glòria i lloança a vós, oh Crist, Senyor nostre

Aplega'ns en el Regne que ens has preparat,
L'amor amb què tu estimes ens hi ha convidat.
Amb fe i amb alegria l'esperem, i amb dolor:

SANCTUS

Sant, sant, sant és el Senyor,
Déu de l'univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria
Hossana a dalt del cel
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hossana a dalt del cel.

CANT DE PAU

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món.
Tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món.
Tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món
Doneu-nos la pau.

La nostra vida sigui com el pa i el vi,
"mireu-los com s'estimen", el món pugui dir.
Que el nostre testimoni sigui sal i llavor:

Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat,
Pels camins d'aquesta nit ens va guiant com un estel,
Quan partim el pa sagrat, ens fa el do del seu amor:
Es el pa de l'amistat, el pa de Déu.
Cos sagrat! "Menja i seràs fort".
Calze sant! "Beu la meva sang,
que jo sóc la vida, i jo sóc l'amor".
Oh Senyor, reuneix els homes en l'amor!
Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat,
Per a la gent de Natzaret era el fuster i era l'amic.
Amb les mans ha treballat, com fas tu i com faig jo.
Sap el que és amb la suor guanyar-se el pa.
Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat,
Ara crida tots els pobles al festí de l'amistat.
Si confesses que és Senyor, et fa membre del seu Cos.
Ni la mort no ens podrà prendre el seu amor!.

