
  

Dimecres de cendra



  

El seu camí va ser el camí de tots
Crist l’ha fet entre els pobres

Pel seu amor no hi ha petits ni grans, 
és amic de tots els homens

Obre-li el cor ara que ens parlarà,
llum per la nostra ruta, 

obre-li el cor ara que tornarà 
a fer camí amb nosaltres



  

Obre-li el cor ara que ens parlarà,
llum per la nostra ruta, 

obre-li el cor ara que tornarà 
a fer camí amb nosaltres

El seu camí farà florir el desert 
pels damnats de la terra 

i del seu cor obert s’escamparan 
rius de pau i de tendresa



  

Obre-li el cor ara que ens parlarà,
llum per la nostra ruta, 

obre-li el cor ara que tornarà 
a fer camí amb nosaltres

El seu camí senyala l’horitzó:
un món sense cadenes.

El seu amor ens hi conduirà
I la joia serà plena



  

               En el nom del Pare, del Fill 
            i de l’Esperit Sant

            Amen

El Senyor siga amb vosaltres
I amb el vostre esperit



  

Lit rgia de la Paraulaú



  

                     

                             Primera
                                        lectura 

                     
              

     

 Paraula de Déu
Vos alabem, Senyor



  

1. Pietat, oh Déu, 
vós que sou bo:

vós que estimeu 
perquè sou l'Amor.

Renteu-me bé 
del meu gran pecat,

purifiqueu el meu mancament.



  

             

        Prou reconec el meu pecat
i el mal que he fet

sempre el tinc present.
És contra vós, 

contra qui he pecat
i en vós he ofés 

tots els meus germans



  

             

        Creeu en mi un cor ben pur, 
feu-me sentir 

vostre Esperit Sant,
no m’amagueu 

vostre esguard seré,
torneu-me el goig de la salvació



  

El Senyor siga amb vosaltres
I amb el vostre esperit

Lectura de l’evangeli 
segons sant Mateu

    Glòria a vós, Senyor
Paraula del Senyor

Lloança a vós, oh Crist



  

Homilia



  

Imposició 
de la 

cendra



  

Convertiu-vos 
i creieu en l’evangeli



  

Te ensalzaré, Señor, 
porque me has librado

Venciste a los enemigos
has salvado a mis hermanos

nos sacaste de la muerte
nos libraste de sus manos



  

Te ensalzaré, Señor, 
porque me has librado

Cantad hermanos al Señor,
pregonad su nombre santo,
ha librado a nuestro pueblo,

nos tiene bajo su manto 



  

Te ensalzaré, Señor, 
porque me has librado

Ten piedad de mi Señor,
y socórreme en mi llanto,

te daré gracias por siempre,
nunca me has abandonado



  

Te ensalzaré, Señor, 
porque me has librado

Corto es tu enojo, Señor, 
tu favor dura por siempre, 

por la tarde vienen lágrimas 
y al alba nos alegramos



  

Te ensalzaré, Señor, 
porque me has librado

Cuando tengo paz yo digo:
siempre miraré tus manos,
mas apartas de mi el rostro

y ya quedo conturbado



  

Pare nostre que esteu en el cel,
siga santificat el vostre nom,

vinga a nosaltres el vostre regne,
faça’s la vostra voluntat

així en 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 els nostres deutors,
i no permeteu que nosaltres 

caiguem en la temptació,
ans allibereu-nos de qualsevol mal



  

El Senyor siga amb vosaltres 
i amb el vostre esperit

Que us beneesca Déu totpoderós:
 Pare, Fill i Esperit Sant .

Amén

Germans, aneu-vos-en en pau.
Donem gràcies a Déu 



  

Dia y noche 
van tus ángeles señor conmigo.

Dia y noche 
pienso que tu estás en mi

Si anochece en el camino
van tus ángeles señor conmigo
si en la noche pierdo el rumbo

pienso que tu estás en mi



  

Dia y noche 
van tus ángeles señor conmigo.

Dia y noche 
pienso que tu estás en mi

Si camino entre los hombres
van tus ángeles señor conmigo

en las luchas de la vida
pienso que tu estás en mi
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