Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet ﬁdes suppleméntum
Sénsuum deféctui.
Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio.
Amen.
(traducció al català)
Canta llengua, el sant misteri
del gloriosíssim Cos
i de la sang preciosa
que el Senyor de les nacions,
fruit d’entranya generosa,
ha vessat per salvar el món.
De genolls adorem-lo,
aquest sagrament tant gran
i el qui en fou imatge antiga
deixi lloc al ritu nou;
que la nostra fe supleixi
el defecte dels sentits.
A Déu Pare i al Fill únic
donem glòria i honor,
majestat i benaurança,
força i benedicció.
I donem igual lloança
al qui procedeix d’ambdós.

11. Comiat
Donem gràcies al bon Déu.
Donem gràcies al bon Déu i Senyor.
Donem gràcies al bon Déu
i lloem-lo amb tot el cor.

SEREM MÉS FORTS!
Un malson no acabarà
amb les nostres il·lusions
i ara que patim plegats
serem un sol batec.
La distància no ha pogut
separar els nostres cors,
ens queda l'esperança
dins de tanta foscor.
Ara que l'alba s'acosta,
ara que la nit se'n va
i la música ens fa lliures,
toca unir les nostres veus.
Serem més forts, renaixerem
i vencerem,
res ens podrà ja aturar.
Toca estimar-nos més.
Serem més forts, renaixerem
i vencerem,
aixecarem les nostres veus,
avui toca a tothom lluitar.
Som tots una sola veu
sense races ni colors,
et toca a tu i em toca mi,
i avui tocar ajudar.
Ara que l'alba s'acosta,
ara que la nit se'n va
i la música ens fa lliures,
toca unir les nostres veus.
Serem més forts...
No oblidarem aquells que van
marxar
i el seu record ens farà forts.
Serem més forts... (BIS)
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Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.
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@santestevegr #eltuitdestesteve
“L'Eucaristia, font d'amor per a la vida de l'Església, és escola de caritat i solidaritat. Qui es nodreix
de el Pa de Crist no pot romandre indiferent davant dels que no tenen el pa quotidià.”
(Papa Francesc)

Diumenge, dia 6 de juny de 2021

“La Eucaristía, fuente de amor para la vida de la Iglesia, es escuela de caridad y solidaridad. Quien
se nutre del Pan de Cristo no puede permanecer indiferente ante quienes carecen del pan cotidiano.”
(Papa Francisco)

Dia de Caritat 2021:
Campanya Caritas diocesana: Siguem més poble!
A Càritas ens agrada pensar que el món és un poble on hi viuen més de 7.000 milions de veïns i veïnes que es
coneixen i s'ajuden. Un poble on tot el que hi passa ens importa i ens afecta perquè tots som poble de Déu i
ningú n'hauria de quedar exclòs.

Som poble de Déu, una mateixa família humana vivint en la mateixa casa, un planeta que és terra comuna,
plural i diversa que ens acull amb braços de llar. Som igual que aquesta terra d'abundància i diversitat, un
malbaratament de riquesa, de bellesa, d'intel·ligència, de crea vitat, de sensibilitat i generositat. Som
naturalesa, som terra, som vida creada i regalada per Déu.
Aquest temps extraordinari de pandèmia i de crisi que afecta a totes les dimensions de la vida humana, ens
ha situat en un altre lloc comú: el lloc de la fragilitat, la pe tesa, la impotència, la necessitat.
El dolor, la pobresa i l'exclusió les vivim sovint des de la llunyania del que els ocorre a uns altres, però
l'adversitat de la malal a i la inseguretat que comporta, fa que el dolor de la pèrdua, la feblesa de la malal a
i la solitud i el buit, hagin ocupat el present d'un nosaltres comú, el vulguem o no, a pesar que necessitem
seguir aferrats a aquest jo individual i indiferent al que els ocorre als altres.
Durant aquests úl ms mesos el cansament, l'aba ment i el desig que torni la normalitat com més aviat
millor, traeix l'oportunitat i la necessitat que instaurem una nova normalitat diferent. A Càritas no volem
tornar a això d'abans, sinó que volem anar cap a una normalitat nova, més justa i fraterna, construïda des
d'un nosaltres i un nosaltres que ens fa germans.
Per això, volem celebrar des d'aquest poble universal que som el Dia de Caritat i reconèixer, com diu el papa
Francesc que “l'amor, ple de pe ts gestos de cura mútua, és també civil i polí c, i es manifesta en totes les
accions que procuren construir un món millor”. La caritat ha de portar-nos a donar la mà, a realitzar pe ts
gestos quo dians i a par cipar i intervenir en les dinàmiques socials que ens porten al compromís pel bé
comú.
Corpus Chis , dia de la Caritat
“Preneu, això és el meu cos”. “Aquesta és la sang de l'aliança, que és vessada per molts”. Aquest Testament
d'amor és el que ens convoca a la comunitat cris ana en cada Eucaris a a fer present la vida, mort i
resurrecció de Jesús. Com diu el papa Francesc en una de les seves homilies, “no és un simple record, sinó
un fet; és la Pasqua del Senyor que es renova per nosaltres. En la Missa, la mort i la Resurrecció de Jesús
estan enfront de nosaltres. Feu això en memòria meva: reuniu-vos i com a comunitat, com a poble, com a
família, celebreu l'Eucaris a perquè us recordeu de mi. No podem prescindir d'ella, és el memorial de Déu”.
Aquesta memòria de Déu ens fa avui sor r de la nostra comoditat, obrir les portes del nostre cor i la nostra
casa per a donar i generar vida, sent capaces de lliurar per Jesús una mica del que som i anhelem. Ser cos i
sang que es parteix i es comparteix per a fer-nos proïsmes i pròxims a les persones més pobres i
necessitades.

FEM DE CADA CANT UNA
LLOANÇA I UN TEXT PER
INSPIRAR LA PREGÀRIA
PERSONAL AL LLARG DE LA
SETMANA
1. Cant d’entrada
Fes, Jesús, que jo et conegui,
Que si et conec t'estimaré
I si t'estimo et seguiré.
2. Glòria
Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes
que estima el Senyor.
Us lloem, us beneïm,
us adorem, us gloriﬁquem.
Us donem gràcies
per la vostra inmensa glòria,
Senyor Déu, Rei celestial,
Déu Pare omnipotent.
Senyor Déu, Anyell de Déu,
Fill del Pare,
vós, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres;
vós, que lleveu el pecat del món,
acolliu la nostra súplica;
vós, que seieu a la dreta del Pare,
tingueu pietat de nosaltres.
Perquè vós sou l’únic Sant,
vós l’únic Senyor,
vós l’únic Altíssim, Jesucrist,
amb l’Esperit Sant,
en la glòria de Déu Pare.
Amén.
3. Salm
Gloriﬁca al Senyor, Jerusalem,
Al·leluia!
4. Al·leluia

5. Credo
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 sota el poder de Ponç Pilat,
fou cruciﬁcat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità al 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;
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable.
Amén!
6. Ofertori
Ubi caritas et amor, ubi caritas,
Deus ibi est.
7. Sant
Sant, sant, sant,
sant és el Senyor,
Déu de l'univers.
El cel i la terra
són plens de la vostra glòria.
Hossanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del
Senyor, hossanna a dalt del cel.

8. Parenostre
Pare nostre que esteu en el cel
sigui santiﬁcat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre Regne,
faci's la vostra voluntat
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos Senyor el dia d'avui,
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem als
nostres deutors
I no permeteu que nosaltres caiguem
en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.
9. Anyell de Déu
Anyell de Déu
que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu
que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu
que lleveu el pecat del món,
doneu-nos la pau.
10. Comunió
Sou vós, Senyor, el pa del cel,
partit per salvar el món.
Sou vós la força que ens uneix,
Senyor ressuscitat.
Jesús, la nit que fou lliurat,
partint el pa, digué:
"Preneu, mengeu; és el meu cos,
lliurat pel bé de tots".

Jesús, la nit que fou lliurat,
mostrant el vi, digué:
"Preneu, beveu la meva sang,
vessada per tothom".
En mengen tots els desvalguts
i mai no tenen fam.
Que alabi amb goig el pa sagrat
qui el cerca encès de fe.
En beure el calze, els sedejants,
mai més no tenen set.
Que exulti el món joiosament:
lloança al Crist Senyor!
El pa del cel, que compartim
en la mateixa fe,
ens fa un sol cos amb Jesucrist,
per l'Esperit de Déu.
És ara el temps de Jesucrist:
ens cal preparar els cors.
És ara el temps de Jesucrist:
ens hem de convertir.
Abans d'anar cap a l'altar,
esguarda el teu germà;
perdona i fes les paus amb ell:
llavors vindràs a mi.
Si tots sofrim amb Jesucrist,
amb Ell tots regnarem.
Si amb Ell morim en aquest món,
amb Ell viurem de nou.
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