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ENTRADA PROCESSIONAL: Orgue. 

 CANT D’ENTRADA: CANTIN ELS POBLES (117) 

PREFACI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTE P 
 
 
 
ACTE PENITENCIAL: SENYOR, TENIU PIETAT (3)

 
 
 
 

HIMNE D’ACLAMACIÓ (40) 
 

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, hosanna a dalt del cel! 
Beneït el qui ve en el nom del Senyor 

Hosanna a dalt del cel, hosanna a dalt del cel! 
 

ACLAMACIÓ DESPRÉS DE LA CONSAGRACIÓ 
 

Anunciam la vostra mort, 
confessam la vostra resurecció,  
esperam el vostre retorn, 
Senyor Jesús, Amén

Senyor, teniu pietat/Senyor teniu pietat 
Crist teniu pietat/Crist teniu pietat 

Senyor, teniu pietat/Senyor teniu pietat 
 

SALM RESPONSORIAL: Senyor Déu, veniu a salvar-nos (120) 
 

AL·LELUIA:  Al·leluia (gregorià) 
 

PROFESSIÓ DE FE: CREC EN UN DÉU (39) 
 

Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra. I en Jesucrist, únic Fill seu i 
Senyor nostre; el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant; nasqué de Maria Verge; patí 
baix del poder de Ponç Pilat; fou crucificat, mort i sepultat; davallà als inferns, ressuscità el 
tercer dia d'entre els morts; se'n pujà al cel; seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós; i d'allí 
ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant; la santa Mare Església 
catòlica, apostòlica, romana; la comunió dels Sants; la remissió dels pecats; la resurrecció 
de la carn; la vida perdurable. Amén. 

 
FRACCIÓ DEL PA: ANYELL DE DÉU (53) 

 
Anyell de Déu que llevau el pecat del món, 

teniu pietat de nosaltres (2) 
Anyell de Déu que llevau el pecat del món, 

donau-nos la pau 
 

COMUNIÓ: TOTHOM HA VIST  (124) 
Tothom ha vist la salvació del Nostre Déu 

 

Solista  
 
I) 
Cantau al Senyor un càntic nou, 
ha fet obres prodigioses. 
La seva dreta i el seu braç sagrat  
han sortit victoriosos. 
CANTIN ELS POBLES... 

 
II) 
El Senyor ha revelat la seva ajuda 
i els pobles contemplen la salvació 
L’ha mogut l’Amor que ell guarda 
a la Casa d’Israel 
CANTIN ELS POBLES... 

Cor i assemblea 
(Joiós i marcial) 
 
 CANTIN ELS POBLES EL DÉU 
 QUE S’HA FET HOME: AL·LELUIA 

   
 CANTI LA TERRA L’AMOR  
 QUE ENS ALLIBERA: AL·LELUIA 
 
III) 
Cantau al Senyor les vostres melodies 
cantau-les al so de les cítares. 
Aclamau el Rei, que és el Senyor  
amb trompetes i tocs de clarí  
CANTIN ELS POBLES... 
 

   Celebrant: El Senyor sigui amb vosaltres, 
  Cor i assemblea: I amb el vostre esperit.  

C: Amunt els cors. 
Cor i assemblea: Els elevam al Senyor. 
C: Donem gràcies al Senyor Déu nostre. 
Cor i assemblea: És just i necessari. 

SALVE REGINA 
Salve, Regina, mater misericordiae Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.  
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos  ad nos 
converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post 
hoc exsilium ostende.O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria 


