Eucaristia de Pentecosta, Dia de l’Apostolat Seglar
Diumenge 19 de maig de 2013 a les 20h - Catedral del Sant Esperit de Terrassa

8. Cant final
Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

Veniu, Esperit creador,
la ment dels vostres visiteu
ompliu de gràcia celestial
els cors que vau crear.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Vós que us dieu Consolador
i sou el do del Déu excels,
font viva, foc i caritat,
vós, unció espiritual.

L'Esperit del Senyor
vindrà a nosaltres,
no tingueu por d'obrir de bat a bat
el vostre cor al seu amor......(BIS)

Ell enfortirà tota feblesa,
us dirà com heu de pregar.
Posarà en els vostres llavis,
paraules de bondat.

Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Vós, els set dons ens doneu,
dit de la dreta de Déu,
promès per ell a tot el món
doneu la parla al llavi humà.

Ell transformarà les vostres vides,
us donarà un cor per estimar.
Serà foc que purifica,
força en l'actuar.

Ell canviarà tota tristesa,
pel gran goig de la fraternitat.
Vostres cors obriu joiosos,
a la llibertat.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.

Il·lumineu-nos els sentits,
ompliu d’amor els nostres cors,
doneu fermesa al feble cos,
amb la vostra força divina.

Ell transformarà les vostres penes,
us sabreu fills seus ben estimats,
vostres cors obriu joiosos
a la llibertat.

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

Llanceu ben lluny nostre enemic,
doneu-nos promptament la pau;
si vós guieu nostres camins,
tots els perills evitarem.

2. Glòria

Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Feu-nos conèixer el Pare Sant
i contemplar el seu únic Fill
i creure en vós, Sant Esperit,
Amor del Pare i del seu Verb.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saecula saeculorum.
Amen.

Sigui donada glòria a Déu Pare,
i al Fill que ressuscità
d'entre els morts, i al Paràclet,
pels segles dels segles.
Amén.

Testimonis de la Fe en el món
"He cregut, i per això he parlat" (2 Co 4,13)

1. Cant d’entrada

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 immensa glòria.
Senyor Déu, Rei celestial
Déu Pare omnipotent;
Senyor Fill unigènit, Jesucrist;
Senyor Déu, Anyell de Déu,
Fill del Pare:

3. Salm
Quan envieu el vostre alè, Senyor,
renoveu la vida sobre la terra.

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 de 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.
AMEN.

4. Seqüència Pentecostal

5. Al·leluia

Veniu, oh Esperit Sant,
des del cel al nostre pit
amb un raig
de llum divina.

Veni, Sancte Spiritus,
Veni, nostri cordium,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium.

Pare dels pobres, veniu,
deu-nos els dons que teniu,
oh Sol que el cor il·lumina.

Veni, pater pauperum,
Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium.

Vós sou el consolador,
de l'ànima Habitador,
i dolcíssim refrigeri.

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.

En els treballs sou confort,
en les penes sou conhort,
en la calor sou temperi.

In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

Oh divina Claredat,
visiteu la intimitat
del cor que ja us ànsia.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

Res tindrà l'home si vós
no li deu vostre socors
divinal, que bé li sia.

Sine tuo numine
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Tot el que no és net renteu;
tot el que ja és sec regueu;
cureu tota malaltia.

Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Tot l'indòmit endolciu;
tot el fred encalentiu;
regiu el qui s'esgarria.

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Deu als fidels confiats
dels vostres dons esperats
la sacrosanta Setena;
el mèrit de la virtut,
el camí de la salut,
la joia immortal i plena.
Amén. Al·leluia.

Da tuis fidelibus
In te confidentibus
Sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.
Amen. Alleluia.

AL·LELUIA, AL·LELUIA
AL·LELUIA, AL·LELUIA (Bis)
Mai no deixaré de cantar
que tu ets la llum i ets amor.
Fes-me veure clar el camí.
Sempre al teu costat vull seguir.

6. Ofertori
El fruit del silenci és l'oració.
El fruit de l'oració és la fe.
El fruit de la fe és l'amor.
El fruit de l'amor és el servei.
El fruit del servei és la pau.

7. Cant de comunió
1. Si tu desnues lligams de servitud,
i si alliberes l'home encadenat,
la nit del teu camí serà com llum a ple matí. (2)
Llavors de les mans brollarà una aigua viva.
Una aigua que fa viure la terra de demà, una aigua que fa viure la terra de Déu.
2. Si destrueixes allò que oprimeix l'home,
si dons la mà al germà humiliat,
la nit del teu combat serà com llum a ple matí. (2)
Llavors del teu pas podrà néixer una dansa.
La dansa que inventa la terra de demà, la dansa que inventa la terra de Déu.
3. Si denuncies el mal que trenca l'home,
si fas costat al germà abandonat,
la nit del teu gran crit serà com llum a ple matí. (2)
Llavors dels teus ulls podrà néixer una estrella.
L'estrella que anuncia la terra de demà, l'estrella que anuncia la terra de Déu.
4. Si tu abats els murs que hi ha entre els homes,
i si perdones el teu enemic,
la nit del teu patir serà com llum a ple matí. (2)
Llavors del teu pa podrà viure una església.
L'Església que aplega la terra de Déu.

