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... i després d’aquesta trobada tenim 
més i més activitats organitzades des 
de la Delegació Diocesana de Pastoral 
Juvenil. Consulta-les a santfeliuJove. 

No t’ho pots perdre!! 
 

 

Grups de Joves Cristians de Sant 
Feliu de Llobregat 
 
Us animem a formar grups 
d’adolescents i joves on poder créixer 
en la fe i com a persones. 
Que la parròquia sigui casa vostra, 

l’Eucaristia un lloc de trobada, la Paraula de Déu el vostre 
aliment, que tingueu algú que us acompanyi, que feu 
l’experiència d’un servei, també que tingueu estones de 
pregària i de silenci,... 
I ho fem, com a joves de la diòcesi. Us ajudem. 
 

Jornada de Formació: 
dissabte 11 de febrer. 10.30 – 13.00 h. 

Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat 
 
 

 

� BUSQUEM: monitors i monitores que pugueu 
ser animadors de la Fe en els vostres Centres 
d’Esplai. Poseu-vos en contacte amb nosaltres. 
 

joventut@bisbatsantfeliu.cat

 
Cant d’entrada 

 
Si cerques quelcom a la vida  
que et faci viure content,  
aixeca els ulls de la terra  
i veuràs un cel serè,  
es lliure, sense eslògans  
com el vol que fa l'ocell.  
   
Vine amb mi, amic meu,  
farem junts el camí.  
Vine amb mi, amic meu,  
el món serà nostre, si.  
   
Farem un gran foc amb l'espurna  
que cremi la llenya en cantar.  
El vent portarà la notícia  
amb paraules d'amistat.  
La llum traurà les ombres  
que no ens deixen mai pensar.  
   

Ens sobren tantes paraules  
que amaguen la Veritat.  
És l'hora de l'esperança  
que ens ajudi a veure-hi clar.  
És temps de dir sense por  
que el que val és estimar.  
   
Hi ha una veu que no dubta  
quan parla de llibertat.  
Un cor que mou la història,  
mai ningú com Ell de gran:  
Jesús que amb tu camina  
i ens dóna a tots la mà. 

Acte penitencial 
 

Pietat, tingueu pietat de tots nosaltres. 
Les culpes se’ns emporten com el vent (2) 
Oh Senyor! Tingueu pietat de tots nosaltres. 
Les culpes se’ns emporten com el vent (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 immensa glòria, 

Senyor Déu, Rei celestial, 
Déu Pare omnipotent. 

Senyor, Fill unigènit, Jesucrist, 
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. 
 

Pregàries 

Tots alhora, us ho demanem, 
escolteu el nostre clam, Senyor. 

 
Ofertori 
 

El Senyor et convida  
a seure a taula amb ell (2). 
Digues si, digues si: 
el seu cos és per a tu,  
i aquest vi germà 
que ompli el teu cor (2). 
  

Junt amb els 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 nom del Senyor,  
Hosanna a dalt del cel (2). 
 
 
 
 

Salm 

Tan de bo 
que avui sentíssiu la seva veu,  
no enduriu els vostres cors 
 
AlAlAlAl·leluialeluialeluialeluia    



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 nostre culpes 
així com nosaltres perdonem. 
No permeteu que nosaltres 

caiguem en temptació 
ans deslliureu-nos 
de qualsevol mal.

 
 
Pau 
 

Sigui la pau amb nosaltres (3)  
que resplendeixi sempre,  

sempre en tots la pau.  

Sea la paz con nosotros (3) 
que con nosotros siempre, 
siempre esté la paz. 

 

Cant de comunió 
 

� Serem feliços en la pobresa 
si amb les mans buides veiem l'amor de Déu. 
Si a l'esperança obrim el cor. Deixem-ho tot i guanyarem el cel. 
Serem feliços en la humilitat. Si ens fem petits i amb el cor senzill. 
Serà la nostra heretat la Terra, la Terra. 
 
Si el gra de blat no cau a terra i mor 
és impossible que doni fruit. 
Aquell que dona la vida per el seu germà 
tindrà sempre el Senyor. 
 
Serem feliços en compartir 
donant de franc quelcom del nostre temps, a qui se sent sol i oblidat. 
Podrem gaudir la vida al regne etern.  
Serem feliços si som transparents, 
Si se'ns llegeix als ulls sinceritat. 
Podrem sentir dins del cor el Déu vivent, el Déu vivent. 
 
 

Serem feliços cercant la Pau, trencant cadenes, vivint en llibertat. 
Si desterrem rancúnies i odi, esdevindrem fills del Pare Estimat. 
Serem feliços si som perseguits quan perdonem aquell qui ens ha ofès. 
El nostre anhel no serà mai destruït, mai destruït. 
 

�Pels camins d’aquesta vida,  
sense veure-ho del tot clar, amb el pas feixuc i força capficats.  
Has sortit al nostre encontre, t’has posat a caminar  
i per la nostra conversa has preguntat. 
  

Ens expliques l’ Escriptura; com ningú no ho ha fet mai 
i et reveles en el gest de partir el pa... 

QUEDA’T AMB NOSALTRES 
QUE EL DIA JA COMENÇA A DECLINAR 

QUEDA’T AMB NOSALTRES 
QUI CAMINA AMB TU, JESÚS, 

MAI NO ES PERDRÀ 
 
Quan arriba l’hora baixa  
tu fas com el que se’n va, però nosaltres t’insistim entusiasmats.  
Has entrat a casa nostra, t’has deixat acomodar  
i et mirem als ulls amb el cor abrusat  
 
Aixequem-nos de la taula,  
anem a trobar els germans:  “Realment és Ell, Déu l’ha ressuscitat!”  
Aplegats en el seu Nom tornarem a caminar  
fins que torni ple de glòria i majestat! 
 

Cant de Comiat 
 

Rosa d’abril, morena de la serra, 
de Montserrat, estel 

il·lumineu la catalana terra 
guieu-nos cap al cel. 

 
 
 
 

Mare de Déu de l’alegria 
 

Déu te guard, plena de gràcia. El Senyor és amb tu.  
Et digué l’àngel de Déu, qui s’ho pot imaginar?  
I et demana ser la mare, de l’esperança del món,  
sense dubtes ni perquès tu dius que sí.  
Per això ets la mestra de l’amor,  
de tu aprenem a dir que sí al Senyor, malgrat les nostres pors. 
 

I ara et cantem, la nostra mare ets, Santa Maria. 
Et demanem que sempre sigui Crist nostra alegria. 

Que present en el nostra alegria. 
Que present en el nostre treball per educar en l’Es plai, 

forgem homes i dones lliures. 
 

Et cantem: la nostra Mare ets, Santa Maria. 
Et demanem que sempre sigui Crist nostra alegria. 

Que aprenguem, la confiança d’infant, 
la resposta a l’amor, com tu, humil i sense por, hu mil i sense por. 

 
«Benaurada ets Tu, Maria,entre totes les dones» 
Et diem amb Isabel: gràcies per tenir-te a prop. 
Déu et vol per Mare seva, per pujar Jesús infant, 
que amb l'exemple i la paraula es va fent gran... 
Per això ets la mestra dels infants, 
de Tu aprenem a veure en el petits, la imatge del teu fill. 
 
Prop la creu, en el Calvari, i vestida de dolor, 
ets Maria, qui confia, sense entendre el que Déu vol. 
Però el Pare al tercer dia, et retornà l'alegria: 
«Déu és bo i no m'abandona, Ell és viu!». 
Per això ets la mestra del dolor. 
de tu aprenem que en les dificultats, el Pare ens fa costat. 
 
Del més gran al més petit dels nostres centres d'esplai, 
et demanem, Mare nostra, que els agafis de la mà 
«que pregueu per tots nosaltres, 
ara i en la nostra mort», 
en la vida i en el joc, en tot moment. 
er això ets la mestra de l'Esplai, 
de tu aprenem a treballar amb sentit pel regne del teu Fill. 

 
Una vida enfront de l’univers 

 

Senyor, vull pregar-te pels més pobres i els infants. 
Servidor vull ser d'aquell que plora, 
del vell que s'arrossega, de l'alcohòlic i del ric, ser un home bo. 
 
En la ciutat vull trobar-te en aquell que és necessitat, 
amb els amics vull compartir la vida, 
ser un testimoni, un bon anunciador, 
del que Tu ens vas prometre del teu regne nou. 
 

Una vida enfront de l'univers, 
que sigui com l'espurna 

que s'escampa amb el vent. 
Una crida que ens faci més valents 

a l'hora de veure el dia, 
a l'hora de veure a Déu. 

Com s'amaguen pels carrers, 
com ens parla a través dels nens. 
Obrim-li el cor a Jesús de Nazaret 
el qui dia rere dia clavem a la creu. 

 
Senyor, vull gastar la meva vida al teu estil. 
Compromès a la vida que ens regales, 
caminar sense parada i ser sensible al dolor que hi ha en el món. 
 
Potser amb el temps el meu cor cansat dirà: "ja no puc més" 
"Senyor Jesús -et diré en la pregària. 
només puc donar-te gràcies per allò que m'has donat 
el teu cor la teva vida per portar felicitat." 
 
 

El Senyor és la meva força, 

el Senyor el meu cant, 
Ell m’ha estat la salvació, 
en Ell confio i no tinc por. 


