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3. Us he buscat amb tot l’amor / quan heu perdut el bon camí. 

4. A tots he vist i tots conec, / és d’un a un que us he escollit. 

5. Si m’escolteu i sou humils / coneixereu al meva veu. 

6. Teniu, mengeu: és el meu Cos, / que us vull donar com aliment. 

7. Tots els qui em mengin ja veuran / com sóc el Pa vingut del cel. 

 

Cant Final 
 

Sant Fundador 
Oh sant Francesc Coll 
T’aclamem amb joia 
I amb immens amor. 
És el nostre cant 
Himne de llaor  
i d’acció de gràcies  
Per tal do. 
 

Amen Al·leluia 
cels i terra avui s’abracen 
Amen Al·leluia 
és el càntic de lloança. 
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19 de maig 

Sant Francesc Coll 
 

Sant Fundador   

T’aclamem amb joia! 
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LAUDES 
Himne:   
 

De bon matí l’albada pren la lira 
per cantar un himne nou al seu Senyor,  
però cap al tard ja és tot una harmonia 
de terra i cel que canta al Creador. 
 

 I en la grandesa d’aquesta harmonia 
oh Pare Coll, tu hi has polsat l’acord, 
perquè ta vida fou la melodia  
de la que en tindrem dolç record 
 

Aquella teva fe tan arrelada 
i aquell teu esperar de sol a sol 
et feren clara i dolça la mirada 
però ferm, fort i serè aquell teu front. 
 

Del teu amor a Déu, moltes guspires, 
s’han escampat, volant arreu del món, 
en les ciutats, els pobles i les illes, 
fins a la selva s’hi ha abrandat el foc 
 

 
Salms del diumenge de la 1ª Setmana  

 
Ant 1 Passo les nits pensant en Vós, Senyor perquè Vós 
m’heu ajudat i soc feliç sota les vostres ales.  
 

Sal. 62, 2-9  
 

Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco.  

Tot jo tinc set de vós, 

per vós es desviu el meu cor,  
com terra eixuta sense una gota d'aigua. 
 

Jo us contemplava al vostre santuari  

quan us veia gloriós i poderós. 

L'amor que em teniu val més que la vida;  

per això els meus llavis us lloaran. - 
 

7 

CANTS PER L’EUCARISTIA 
 

Cant d’Entada 
 

Glòria a Vós, oh Crist, Senyor, 
que ens heu donat la vida. 
Que la Paraula vostra 
resti sempre en el nostre cor. 
 

Un doll de gràcia ens reuneix 
pel do del cel, Sant Francesc Coll. 
La seva vida en santedat  
és llum i esclat per tot el món. 

 

Tots hem viscut amb joia 
les vostres meravelles. 
Feu que la nostra història 
trobi en vós l’acabament. 

 
Salm responsorial 

R/. El Senyor m’ha defensat, i m’he rejovenit tot jo; vull lloar-lo de 
cor. 

 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia, 

 

 V/ Vosaltres que porteu la paraula de vida, resplendiu com estrelles 
en el cel de nit. 

 
Cant de comunió  

 

Al·leluia, tots Esperem de vos, Senyor, al· leluia, el nodriment de 

vida eterna, al· leluia”.  

1. Jo sóc el vostre Bon Pastor / que per vosaltres vaig morir. 

2. La meva vida us he donat / perquè vingueu al cel amb mi. 
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va vida, el missatge de la salvació, 

no permetis que es malmeti l’ensenyament de vida que d’ell 

hem rebut. 

 

Pare de tots el homes, que tant vas estimar el món que enviares el 

teu Fill perquè, vençut el pecat, tots participem de la teva vida, 

augmenta el nostre amor envers, tu, perquè sapiguem estimar-

te fins a on abastin les nostres possibilitats.  

 

Fidels a la Paraula de Jesús ens adrecem al Pare del Cel:  

 

Parenostre  

 

 

Oració 

 

Senyor Déu nostre, vós que escollíreu Sant Francesc Coll,  

perquè anuncies l’Evangeli, donés a conèixer el nom del 

vostre Fill i fes créixer en la pietat el vostre poble, concediu-

nos, per la seva intercessió, que la fe vertadera neixi i creixi 

constantment per mitjà del ministeri de la predicació. Per 

nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill que amb vós viu i reg-

ne en unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. 

Amén. 
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Que tota la vida us pugui beneir  

i alçar les mans lloant el vostre nom. 
Saciat del bo i millor,  

us lloaré amb el goig als llavis. 
 

Quan des del llit us recordo,  

passo les nits pensant en vós, 

perquè vós m'heu ajudat,  
i sóc feliç sota les vostres ales. 

La meva ànima s'ha enamorat de vós,  

em sosté la vostra mà. Glòria al Pare... 
 
Ant 2 Us beneiré dia rere dia, Senyor, lloaré per sempre el 
vostre nom. 
 

Càntic: Dn 3,57-88. 56 
 

Beneïu el Senyor, totes les criatures,  
canteu-li lloances per sempre. 

Beneïu-lo, àngels del Senyor,  
beneïu, cels, el Senyor. 

 

Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,  
beneïu-lo, estols del Senyor. 

Beneïu el Senyor, sol i lluna,  
beneïu-lo, estrelles del cel. 

 

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,  
beneïu-lo, tots els vents. 

Beneïu el Senyor, foc i calor,  
beneïu-lo, freds i gelades. 

 

Beneïu el Senyor, rosades i gebre,  
beneïu-lo, glaç i freds. 

Beneïu el Senyor, neus i geleres,  
beneïu-lo, dies i nits. 

 

Beneïu el Senyor, llum i tenebres,  
beneïu-lo, núvols i llamps. 

Que la terra beneeixi el Senyor,  
que li canti lloances per sempre. 
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Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,  
vegetació de la terra, beneeix-lo. 

Beneïu, fonts, el Senyor,  
beneïu-lo, rius i mars. 

 

Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,  
beneïu-lo, tots els ocells. 

Beneïu el Senyor, feres i ramats, 
canteu-li lloances per sempre. 

 

Beneïu el Senyor, tots els homes,  
beneeix-lo, poble d'Israel. 

Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,  
beneïu-lo, servents del Senyor. 

 

Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,  
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo. 

Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,  
canteu-li lloances per sempre. 

 

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,  
cantem-li lloances per sempre. 
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel;  
Glòria i lloança per sempre. 
 

Ant. 3. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors, d’una 
generació a l’altre anunciaré la vostra fidelitat.  
 

Sal. 149 
 

Lectura breu                        2 Tim. 4, 1-4  
 

Estimat, davant de Déu i de Jesucrist, que ha de judicar els vius 

i els morts, i pensant en la seva manifestació i en el seu regne,     

t’adverteixo formalment que proclamis la paraula de l’Evangeli:     

insisteix en tot moment, tant si és oportú com si no ho és, mira de 

convèncer la gent, reprèn, anima’ls, esperant amb tota paciència 

com un mestre que sap ensenyar. Perquè vindrà dia que no suporta-

ran l’ensenyança sana. Seguint els seus capricis, s’aplegaran un 

munt de mestres que afalaguin les seves oïdes, i no voldran escoltar 

la veritat, sinó qualsevol falòrnia.  
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Responsori breu               Ecl. 15, 5  
 

R. El Senyor l’ha fet parlar *enmig del poble. El Senyor... 
 

V. L’ha omplert de saviesa i d’intel·ligència.*enmig del poble. 
Glòria al Pare... El Senyor l’ha fet parlar *enmig del poble.  

 
 

Càntic evangèlic 
 

Ant. Benedictus                     Ml. 2, 6 
 

La seva boca ensenyava la veritat, no hi havia res de pervers 
als seus llavis, caminava amb mi en pau i rectitud, i en feia 
apartar molts del mal. 
 

Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel... 
 
Pregàries   

En aquesta hora en què els primers raigs del sol, tot recor-

dant el triomf pasqual de Crist, ens deixen contempla la be-

llesa de la creació, demanem al Senyor, llum eterna i verita-

ble, que il·lumini la nostra vida sempre i en tot lloc; diguem-li:  

Que la llum de Crist guiï, Senyor, els nostres passos.  
 

Pare omnipotent que vas enviar el teu Fill perquè il·luminés el qui 

viuen a la fosca i a les ombres de la mort, 

fes que mai no ens apartem del camí que Crist ens ha obert. 

 

Pare amorós dels pobres i desvalguts, que crides tots el homes a 

una vida més digna, just i lliure, i, després, a participar de la teva 

glòria eterna, 

concedeix-nos que imitem perfectament el model de vida que 

ens ha proposat la teva Paraula, que s’ha fet home en favor nostre. 

 

Pare generós, que vas enviar els teu Servent Francesc Coll perquè 

ensenyés, amb la seva paraula apostòlica i amb l’exemple de la se-


