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Cant d’entrada

2. Cantin els homes units la bondat infinita, / ja que Jesús Redemptor va patir per
nosaltres. / Ell, mort en creu, ens ha fet morts al pecat/ i ens ha donat nova vida.
3. Tot junts lloem el Senyor que la gràcia ens dóna. / L’Esperit Sant, en els cors,
ens fa dir: Abba, Pare! / L’hoste diví, foc que ens abrusa i empeny, / fa de
nosaltres un temple.
4. Rebi Déu Pare, dels fills agraïts, la lloança./ Soni joiós l’al·leluia pels segles
dels segles. / Eternament cantin a Déu Trinitat / els qui d’ell reben la vida.
El diaca porta el Sagrament i el col·loca en la custòdia
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Quan s’encensa l’Eucaristia es canta:

Pange lingua gloriósi
Córporis mysterium,
Sanguinísque pretiosi,
quem in mundi prétium
fructus ventris generósi,
Rex effúdit géntium.

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.

Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro clausit órdine.

Se’ns donà i ens volgué néixer
del sant ventre virginal,
i, sembrada la paraula
en el món on habità,
hi acabà la seva estada
amb la nova institució.

In suprémae nocte coene
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene
cibis in legálibus,
cibum turbae duodénae
se dat suis mánibus.

Aquell vespre de la cena,
la darrera amb els germans,
observats tots els preceptes
d’aquell àpat ritual,
per ses mans es dóna als dotze
ell mateix com a menjar.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus déficit,
ad firmándum cor sincerum
sola fides súfficit.

El Verb-carn amb la paraula
muda en carn el que era pa;
sang de Crist el vi es torna.
Si els sentits no entenen res,
n’hi ha prou amb la fe sola
perquè el cor n’estigui cert.
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Temps de silenci sagrat

D’una al·locució del Sant Pare Francesc (Àngelus del 7 de juny de 2015)
L’eucaristia, escola de caritat i solidaritat
El darrer Sopar representa el punt d'arribada de tota la vida de Crist. No
és només anticipació del seu sacrifici que es complirà en la creu, sinó
també síntesi d'una existència oferta per la salvació de tota la humanitat.
Per tant, no n'hi ha prou en afirmar que en l'Eucaristia Jesús és present,
sinó que cal veure-hi la presència d'una vida donada i participar d'ella.
Quan prenem i mengem aquest Pa, som associats a la vida de Jesús,
entrem en comunió amb Ell, ens comprometem a realitzar la comunió
entre nosaltres, a transformar la nostra vida en do, sobre tots en els més
pobres.
La festa d'avui evoca aquest missatge solidari i ens impulsa a acollir la
invitació íntima a la conversió i al servei, a l'amor i al perdó. Ens
estimula a convertir-nos, amb la vida, en imitadors del que celebrem en
la litúrgia. El Crist, que ens nodreix sota les espècies consagrades del pa
i del vi, és el mateix que ens ve a l'encontre en els esdeveniments
quotidians; està en el pobre que tendeix la mà, està en el que pateix, que
implora ajuda, està en el germà que demana la nostra disponibilitat i
espera la nostra acollida. Està en el nen que no sap res de Jesús, de la
Salvació, que no té fe. Està en cada ésser humà, també en el més petit i
indefens.
L'Eucaristia, font d'amor per a la vida de l'Església, és escola de caritat i
de solidaritat. Qui es nodreix del Pa de Crist ja no pot quedar indiferent
davant els que no tenen el pa quotidià. I avui sabem és un problema
cada vegada més greu.
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La festa del Corpus Domini inspiri i alimenti cada vegada més a cada un
de nosaltres el desig i el compromís per una societat acollidora i
solidària. Posem aquests desitjos en el cor de la Mare de Déu, Dona
eucarística. Ella susciti en tots l'alegria de participar en la Santa Missa,
especialment el diumenge, i la valentia alegre de testimoniar la infinita
caritat de Crist.

Formant unitat ens reuneix l’amor de Crist. Exultem i en ell alegremnos. Temem i estimem el Déu vivent, i amb cor sincer també nosaltres
estimem-nos. Quan, doncs, tots ens ajuntem, procurem no dividir-nos en
l'esperit. Cessin les lluites malignes i les discòrdies. Que Crist Déu sigui
sempre entre nosaltres. Juntament amb els sants, us puguem veure. La
vostra faç gloriosa, Crist, Déu nostre. Joia immensa, joia pura. Pels
segles infinits de segles. Amén.

Temps de silenci sagrat
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Del Missatge amb motiu de la celebració del Corpus Christi, Dia de la
Caritat, dels bisbes de la Comissió Episcopal de Pastoral Social.
A la festa del Corpus Christi celebrem l'amor de Déu que, en el
sagrament de l'Eucaristia, ens ha revelat la plenitud del seu amor
compassiu. Amb Ell ens alimentem asseient a taula amb els germans per
fer-nos u menjant del mateix pa. Amb Ell ens identifiquem fent nostre el
seu projecte salvador: el projecte d'una cultura de la compassió i de la
vida lliurada al servei. En l'arrel de tota la vida i activitat de Jesús està el
seu amor compassiu. S'acosta als que pateixen, alleuja el seu dolor, toca
els leprosos, allibera els posseïts pel mal, els rescata de la marginació i
els torna a la convivència.
Entre els qui segueixen Jesús hi ha els desposseïts que no tenen el
necessari per viure: vagabunds sense sostre, captaires que van de poble
en poble, jornalers sense feina o amb contractes precaris, arrendataris
explotats, vídues sense rendes mínimes ni assegurances socials, dones
obligades a exercir la prostitució. Són els exclosos, els vulnerables, els
descartats d'ahir ... i els d'avui.
El cant de l’”Ave verum” expressa l’agraïment a aquest Jesús que en el
seu Misteri Pasqual que conté l’Eucaristia continua redimint el món,
Ell que és fill de Maria i Déu veritable present en les espècies
sagramentals, actiu en el cor del creient i en el més sagrat de la
consciència humana.
AVE VERUM
W. A. Mozart

Ave verum corpus,
natum de Maria Virgine,
vere passum, immolatum
in cruce pro homine,
cujus latus perforatum
unda fluxit et sanguine esto,
nobis praegustatum
in mortis examine.
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Ave, cos veritable,
nascut de Maria Verge;
el mateix que patí i fou immolat
a la Creu, per a salvar els homes,
el seu costat perforat
vessà sang i aigua,
sigueu de nosaltres tastat,
en les angoixes de la mort.

Després d’un temps de silenci es proclama aquesta lectura
De la carta de Sant Pau als cristins de Roma 5, 5-11
Germans, l'esperança no enganya, perquè Déu, donant-nos l'Esperit
Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors. Perquè, quan encara
érem del tot febles, Crist, en el temps fixat per Déu, va morir pels qui
érem dolents. De fet, amb prou feines trobaríem algú que volgués morir
per un home just; més ben dit, potser sí que algú estaria disposat a morir
per un home bo. Però Déu ha donat prova de l'amor que ens té, perquè
Crist va morir per nosaltres quan encara érem pecadors. Amb molta
més raó, doncs, ara que som justos per la sang de Crist, serem salvats
del càstig gràcies al mateix Crist. Perquè, si quan encara érem enemics
vam ser reconciliats amb Déu per la mort del seu Fill, molt més ara que
ja estem reconciliats serem salvats gràcies a la seva vida. Més encara:
gràcies a nostre Senyor Jesucrist, que ara ens ha reconciliat, trobem
motiu de gloriar-nos en Déu.
PANIS ANGELICUS
G. Franck

Panis angelicus
fit panis hominum;
dat panis coelicus
figuris terminum:
O res mirabilis!
Manducat Dominum
pauper, servus, et humilis.

Pa dels Àngels,
sigui fet pa pels homes;
el Pa del cel
dóna acompliment a les figures:
¡Oh cosa admirable!
Menja el teu Senyor
pobre, servent i humil.

Te trina Deitas
unaque poscimus:
sic nos tu visita,
sicut te colimus;
per tuas semitasduc
nos quo tendimus,
ad lucem quam inhabitas.

Trinitat divina,
us preguem,
que així vingueu a nosaltres,
como a vós us donem culte;
pels vostres camins
guieu-nos on anhelem arribar,
a la llum on habiteu.
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Després d’un temps de silenci es diuen aquests pregàries
Elevem el cant de la nostra lloança
al Senyor Jesús que ens ha salvat de la mort,
perquè la seva misericòrdia no té límit: Kyrie, eleison.
R./ Kyrie, eleison.
Senyor Jesús, sol naixent: il·lumineu-nos. R./
Senyor Jesús, porta de les ovelles: obriu-nos. R./
Senyor Jesús, bon pastor: guieu-nos. R./
Senyor Jesús, pa viu baixat del cel: sacieu-nos. R./
Senyor Jesús, camí, veritat i vida: feu-nos ben vostres. R./
Senyor Jesús, cep veritable: manteniu-nos units a vós. R./
Senyor Jesús, Fill del Déu viu: apiadeu-vos de nosaltres R./
Senyor Jesús, resurrecció i vida dels homes: crideu-nos al darrer dia. R./
Tot seguit hi ha la benedicció amb el Santíssim.

Quan s’encensa l’Eucaristia, tothom canta:

De genolls, doncs, adorem-lo,
aquest sagrament tan gran,
i el que 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. Amen.
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Oració final
Preguem.
Es fa un moment de silenci, després el P. Abat prossegueix:
Oh Déu,
que amb el vostre misteri pasqual
heu redimit tots els homes,
conserveu per a nosaltres l’obra del vostre amor,
per tal que celebrant constantment
els sagraments de la nostra salvació
meresquem d’aconseguir els seus fruits.
Per Crist Senyor nostre.
Benedicció amb el Santíssim, en silenci.
Es guarda el Sagrament en el tabernacle. Mentrestant es canta:
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S’acomiada el poble com de costum
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