PREGÀRIES EUCARISTIA-CANTS
QUAN DESVETLLAREM ELS CORS
QUAN DESVETLLAREM ELS CORS
A LA VEU DEL DÉU VIVENT
JUNTS RETROBAREM LA FONT DE LLIBERTAT.
QUAN AIXECAREM LES MANS
PER CANTAR AL DÉU VIVENT
JUNTS RETROBAREM LA LUM
D’UN NOU DEMÀ.

Creixerem units en l’esperança.
Fes de tots nosaltres homes nous
que proclamen per tota la terra que sou nostre
Senyor.
AL·LELUIA (Kairoi).
AL·LELUIA, AL·LELUIA,
AL·LELUIA, AL·LELUIA.

Ell sabrà trencar les armes.
Ell sabrà canviar els cors,
Ell eixugarà les llàgrimes.
Ell farà fugir les pors.

Prop de tu Jesús vull pregar,
tot sentint que tu ets tan gran.
Tu em fas senzill com un nen,
a les teves mans soc feliç.

No més nit sobre la terra, ell vindrà com un gran foc,
No més odi ni més guerra, ell farà el món tot nou.

EL SENYOR ET CONVIDA (OFERTORI)

Ell serà Déu amb nosaltres, tot el mal ja haurà
passat,
De les cendres i les brases en farà nova ciutat.
GLÒRIA A DÉU.
Hem vingut aquí, Senyor Jesús,
seduïts pel teu Sant Esperit.
Confiem en la teva paraula que ens parla dintre el cor.
Prop del teu amor volem restar,
sabedors que sempre ets fidel.
Deixarem que ens omplis d’alegria i t’obrirem el cor.
GLÒRIA, GLÒRIA, SEMPRE SERÀS
NOSTRE SENYOR.
GLÒRIA, GLÒRIA, SEMPRE SERÀS
NOSTRE SENYOR.
Tu transformaràs les nostres vides.
En la teva pau caminarem i
aprendrem de tu com és el Pare
i ell ens farà forts.
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EL SENYOR ET CONVIDA A SEURE
A TAULA AMB ELL. (bis)
DIGUES SI, DIGUES SI,
EL SEU COS ÉS PER A TU
I AQUEST VI GERMÀ QUE OMPLI EL TEU COR (bis).
Junt amb els teus germans ofereix-li el teu cor és Ell
qui et crida a deixar-ho tot , i posa damunt l’altar tot
allò que més vols: la vida, la joia i tot l’amor.
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 el nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel. (bis)
NO FIXEU ELS ULLS.
No fixeu els ulls en ningú més que Ell.
No fixeu els ulls en ningú més que Ell.
No fixeu els ull en ningú més,

no fixeu els ull en ningú més
no fixeu els ulls en ningú més que Ell.
No espereu, amics, ningú més que Ell...
No adoreu, amics, ningú més que Ell...
Només Ell és el camí, la veritat (2) No fixeu els ulls...
BONA MARE.
Bona Mare et vull cantar i pregar Déu, al teu costat.
Bona Mare tu has estat pobra i humil, i ho dones tot.
En els teus braços vull deixar tot el que soc,
viure confiant rom ho fa un nen,
sentir-te a prop , sentir-te a prop.
BONA MARE. NOSTRA BONA MARE
BONA MARE. NOSTRA BONA MARE.
Bona Mare et vull cantar perquè has estat
oberta a Déu.
Bona Mare tu has viscut la llarga nit camí de fe.
Mira els teus fills que en aquest món som pelegrins.
Mira l’angoixa i el dolor perquè el teu cor acull a tots.
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