COMUNIO

PARRÒQUIA DE
SANT MARTÍ DEL CLOT

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!
Aquesta Eucaristia, Pare de bondat,
recordi aquell gran dia de la llibertat;
nosaltres seguirem el teu camí sense por:

DIVENDRES SANT

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:

Celebració de la Mort
del Senyor

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:

"Adorem, Senyor, la vostra creu. Per aquest
arbre ha vingut el goig a tot el món"
(litúrgia del Divendres Sant)

PRIMERA LECTURA
Pare, confio el meu alè a les vostres mans.
ABANS

DE LA PASSIO

Les meves mans i els meus peus han foradat,
puc comptar tots els meus ossos

2003

DURANT LA LECTURA DE LA PASSIO

*

Senyor, no ens deixis, t'ho demanem,
en el mal que tant sovint fem.
No t'allunyis, Senyor,
revela't Salvador.
Dóna'ns un cor nou perquè et vegem.

ADORACIO DE LA CREU
Victoria! Tu regnaràs.
Oh Creu! Tu ens salvaràs
Tu brilles sobre els homes
que busquen la veritat.
Oh Creu, font d'on rebrolla
l'amor i la llibertat.

*

Proclameu per tot el món que el Senyor és Rei!

Tu portes l'alegria
al pobre i malalt.
Tu ets la llum que ens guia
vers Crist, cabdill immortal.

*

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

A l'ombra dels teus braços
el món la pau buscarà.
Com Crist, amb claus per llaços,
per tu el cel guanyarà.

Amb tu trobem la vida, Jesucrist, Senyor!

*

Hi eres tu quan el duien a la creu? (2)
Oh, sovint quan penso això, tremolo, tremolo.
Hi eres tu quan el duien a la creu?

Vós sou, Senyor, la llum del meu cor,
vós sou la meva força.
En vós, Senyor, jo trobo el meu bé
Vós m'ompliu de joia.
Jo penso en vós de dia i de nit, oh, Senyor!
car vós guieu mon esperit, oh, Senyor!

*

Vós sou, Senyor, la llum del meu cor,
vós sou la meva força.
En vós, Senyor, jo trobo el meu bé
Vós m'ompliu de joia.

No vull servir l'argent ni l'or, oh, Senyor!
per sempre més us dono el cor, oh, Senyor!
Havent posat els ulls en vós, oh, Senyor!
caminaré amb el cor joiós, oh, Senyor!
Faré cantant el meu camí, oh, Senyor!
amb vós, la mort no em pot ferir, oh, Senyor!
A dalt del cel m'acollireu, oh, Senyor!
i d'alegria m'omplireu, oh, Senyor!

