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MISSA
Cant d’entrada:
Oh quin gran goig, quina joia, quan els germans s’estimen! (2)
Oh quin goig tan gran, quan els germans s’estimen! (2).
Senyor tingueu pietat
Salm :
Beneeix el Senyor, ànima meva, no t’oblidis mai dels seus favors.
Al·leluia
Al·.leluia, al·leluia, al·leluia...
Ofertori
Ave Maria (Jacques Arcadelt)
Sant, Sant, Sant
Sant, Sant, Sant, Sant és 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.
Beneït el qui ve en nom del Senyor, Hosanna a dalt del cel.
Parenostre
Parenostre tu que estàs amb els qui estimen la veritat
fes que el regne que ens vas ensenyar, regni sempre dins els nostres cors,
que l’amor que el teu fill ens va donar, que és amor,
sigui amb tots nosaltres.
I en el pa de la unitat Jesucrist dóna’ns la pau
i perdona tots els nostres mals, com nosaltres fem amb els germans.
No permetis que caiguem en temptació
Oh Senyor, dóna’ns amor i pau.
Cant de pau
Mans, mans, mans a les mans (3)
Mans a les mans, mans a les mans.
Deixem les tristeses, deixem els afanys, posem tot seguit les mans a les mans
i així reviurem un amor d’infants que compartirem amb tots els germans.
Cant de comunió
En veure despuntar el major lluminar en la nit més ditxosa
els ocellets cantant, a festejar-lo van amb sa veu melindrosa.
L’ocell rei de l’espai va pels aires volant cantant amb melodia
dient Jesús és nat, per treure’ns del pecat i dar-nos alegria.
Cantava la perdiu: me’n vai a fer el meu niu dins d’aquesta establia
per veure bé l’infant com està tremolant en braços de Maria.

Virolai
Rosa d’abril morena de la serra de Montserrat estel,
il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel.
Amb serra d’or els angelets serraren, amb serra d’or,
eixos turons per fer-vos un palau, per fer-vos un palau.
Reina dels cels que els serafins baixaren, Reina dels cels,
deu-nos abric dins vostre mantell blau, dins vostre mantell blau.

CONCERT
- Paraules d’amor
- La gavina
- La jove
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SALM
Que el Senyor ens beneeixi tota la vida
Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.
La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons d’olivera
al voltant de la taula.
És així com els fidels del Senyor seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure
prosperar Jerusalem
Que puguis veure els fills dels teus fills

