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CANT D'ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

1. Us cantem, Jesucrist, Fill estimat del Pare,  

us lloem, Paraula eterna sortida de Déu. 

2. Us cantem, Jesucrist, Fill de la Verge Maria,  

us lloem, germà nostre i salvador del món. 

3. Us cantem, Mitjancer entre Déu i els homes,  

us lloem, camí vers el Pare. 

4.Us cantem, Jesucrist, Pasqua nova,   
us lloem, Sacerdot de la Nova Aliança. 

5. Us cantem, Resplendor de la glòria del Pare,  

us lloem, Jesucrist, llum i vida del món. 

6. Us cantem, Jesucrist, enaltit en la glòria,  

us lloem, el Vivent pels segles dels segles. 

7. Us cantem, Santuari de Déu entre nosaltres,  

us lloem, Cor de Crist traspassat per la llança. 

8. Us cantem, Pa del cel donat als homes,  

us lloem, Cos lliurat per la vida del món. 

9. Us cantem, Jesucrist, Cep veritable,  

us lloem, Sang preciosa de la Nova Aliança. 

10.Us cantem, Jesucrist, Rei Senyor nostre,  

us lloem, recordeu-vos de nosaltres en el Regne. 

11.Us cantem, gran Pastor de les vostres ovelles, 
us lloem, aplegueu els fills de Déu dispersos. 



HIMNE DEL GLÒRIA



 

   

  

ANTÍFONA PER AL SALM RESPONSORIAL 

ACLAMACIÓ ABANS DE L'EVANGELI 



BENEDICCIÓ DELS OLIS I CONSAGRACIÓ DEL CRISMA 

 
1. L’arbre, fecundat pel sol,  

aquest do sagrat donava;   
i ara el poble us el presenta,   
a vós, Salvador del món. 

 
2. Vulgueu, doncs, o Rei etern, 

consagrar-nos aquest oli,   
i ens serà signe de vida,  
poderós contra els inferns. 

 
3. Dones i homes han de ser  

renovellats pel sant crisma;  
per tal de tornar a la glòria   
de l’antiga dignitat. 

4. A la font del sagrament  
l’ànima és purificada    
i acceptant la unció santa   
rep els carismes divins. 

 
5. O vós, Fill del Pare etern,   

nascut d’una mare verge,  
als qui hem rebut el sant crisma   
doneu llum, salveu de mort. 

 
6. Sigui aquest dia d’avui   

festa pels segles dels segles;  
consagrat a la lloança    
no es pugui marcir amb el temps. 

 

 

PREGÀRIA EUCARÍSTICA 

Els concelebrants diuen en veu baixa la part central de la Pregària eucarística. 
 
Estenent les mans: 

 
Santifiqueu, oh Déu, aquesta ofrena 

amb la potència de la vostra benedicció, 

feu-la perfecta i digna de vós  

perquè es converteixi per a nosaltres  

en el Cos i en la Sang del vostre Fill estimat, 

Jesucrist, nostre Senyor. 
   



Ajuntant les mans: 

 

Ell, el dia abans de la seva passió,  

prengué el pa 
amb les seves mans santes i venerables, 
i, alçant els ulls al cel  

vers vós, Déu, el seu Pare omnipotent,  

donant-vos gràcies digué la benedicció,  

el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: 

Fent la imposició de la mà sobre el pa: 

 

PRENEU I MENGEU-NE TOTS,  

QUE AIXÒ ÉS EL MEU COS,  

ENTREGAT PER VOSALTRES. 

Amb les mans juntes: 

 

Igualment, havent sopat,  

prengué aquest calze  

amb les seves mans santes i venerables,  

i, novament donant-vos gràcies,  

digué la benedicció  

i el passà als seus deixebles, tot dient: 

Fent la imposició de la mà sobre el calze: 

 

PRENEU I BEVEU-NE TOTS, 
QUE AQUEST ÉS EL CALZE 

DE LA MEVA SANG, 

LA SANG DE L’ALIANÇA 

NOVA I ETERNA, 

VESSADA PER VOSALTRES  

I PER MOLTS, 

EN REMISSIÓ DELS PECATS. 
FEU AIXÒ, QUE ÉS EL MEU MEMORIAL. 

  



Amb les mans esteses: 

Per això, Pare,  

nosaltres, els vostres ministres  

i tot el poble sant,  

fent el memorial  

de la sagrada passió de Jesucrist,  

el vostre Fill i Senyor nostre,  

de la seva resurrecció d’entre els morts  

i de la seva gloriosa ascensió al cel,  

oferim a la vostra majestat,  

dels béns que vós mateix ens doneu,  

la víctima pura, santa i immaculada,  

el pa de la vida eterna  

i el calze de la salvació. 
 

Digneu-vos a mirar complagut aquesta ofrena;  

i accepteu-la,  

com us dignàreu acceptar  

els presents d’Abel, el just,  

el sacrifici d’Abraham, el nostre pare en la fe, 

i l’oblació pura,  

que us oferí Melquisedec,  

el vostre gran sacerdot. 
   

Inclinats i amb les mans juntes: 
 

Us supliquem humilment, Déu totpoderós,  

que feu portar la nostra ofrena 
per mans del vostre àngel  

a l’altar del cel,  

a la presència de la vostra majestat,  

a fi que tots els qui,  

en participar d’aquest altar,  

rebrem el Cos i la Sang del vostre Fill,  

siguem omplerts de la vostra gràcia  

i de totes les benediccions del cel. 
 

  



 

COMUNIÓ 
Salm 33, amb l'antífona: 

 
  



CANT FINAL 
 

1. Déu que creà la llum del sol / i les estrelles del firmament,  
per Crist el cor dels seus fidels / ara il·lumina amb llum resplendent. 
Crist és la llum que el món fa clar. / La llum que el món ha de salvar. 

 
Victòria és la nostra fe, / la fe d'un poble de batejats. 

 
2. Tal com la pluja amara els camps / fent germinar les bones llavors,   

la nostra vida així mateix / pluja de gràcia espera de vós. 
Brolli la font de salvació, / que tenim set de vós, Senyor. 

 
3. En vós trobem la pau i el goig, / en vós la força per estimar. 

Fidelitat us prometem / a tot allò que vàreu manar. 
Vostres paraules són, Senyor, / de vida eterna i de perdó. 

 
4. Tota la terra, vostre amor / omple, Senyor, d'Orient a Occident. 

L'ànima nostra prou que us sap / entre nosaltres sempre present. 

Res no ens espanta ni ens fa por, / que som el poble del Senyor. 

 

5. La nostra vida és viure en Crist, / en Crist Jesús que ha ressuscitat.   
Ell de la mort vencé el poder / i ja no som esclaus del pecat. 
Morts al pecat, en Crist vivim / i el Déu i Pare beneïm. 

 
 
 
 


