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CANT D'ENTRADA
Quina alegria quan em van dir:
"Anem a la casa del Senyor" (2)
1. Quina alegria quan em van dir: / "Anem a la casa del Senyor"
Ja han arribat els nostres peus / Al teu llindar, Jerusalem.
2. Jerusalem, ciutat ben construïda, / conjunt harmoniós:
és allà que pugen les tribus, / les tribus del Senyor.
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.

CANT DE LA PAU
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.

CANTS DE COMUNIO
1. Senyor que comparteixes el teu pa i el vi, / amb
els que tu coneixes i tens com amics, / nosaltres
estimem aquest gest teu i el teu do:
En tu trobem la vida, Jesucrist, Senyor!

CANT INTERLECCIONAL

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

Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors.
Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors
D'una generació a l'altra anunciaré la vostra fidelitat.
Vos heu dit: "El meu favor és indestructible,
mantinc la fidelitat en el cel".
He fet aliança amb els meus elegits,
Jurant a David el meu servent
"T'he creat per sempre una dinastia,
mantindré per tots els segles el tu tron".
He coronat David, el meu servent.
M'he fixat en ell, i l'he ungit amb l'oli sant,
Perquè la meva mà estigui amb ell per sempre
I el meu braç el faci invencible.
El meu amor estarà amb ell fidelment
En el meu nom aixecarà el seu front.
Ell em dirà: "Sou el meu pare,
el meu Déu, i la roca que em salva".

3. 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:
4. 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:

Cal que tots mengem del mateix pa. / Cal que tots
beguem del mateix vi. / Ens cal dir, ben units,
tot pregant els uns pels altres:
Oh germans Crist en ha salvat!
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 teu 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...

