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AIXÓ ÉS NADAL
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x Do Fa solT Do

Rem Sol T Do

Déu es fa ho - me. Ai - xó és Na - dal!

r.3

La

Estrofes
I-am Mim Fa Do

1. El Fill del Pa re neix de Ma - ri a,
2. F,ll, ric com e ra, es va fer po bre
3. Si, amb els més po bres i amb els més fe bles

Rem Sol T Do Re7 sot X

l. ho me en- tre els ho mes. Ai xó és Na - dal!
Z.Wr uá- ri Y quir nos. Ai xb és Na - dal!\-/
3. som so - li da ris, ai xó és Na - dal!

Lletra i música: Mn. Albert Taule i Viñas.

@ fggO. Alberr TauLé i Viñas.
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Déu se'ns a cos- ta, Déu ens vi si - la,
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1.N'hi ha que

co sgs, peró res del Déu in fi nit.

Lletra i música: Mn. Albert Taule i Viñas.
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3. Vull tenir-te a Tu,
Senyor Jesús, al meu costat,
regalant somriures oberts
als homes marcats per manca d'amo
{bragar el nen marginat,
¡nimar I'alcohólic iel malalt.
)espullar-me del que tinc,
'ent-me pobre entre els més pobres,
lenuinl-lo e Tr r



No dorm¡u

Jar

que-el

pel

li - ci tat a- llu nyant - me sem- pfe del teu tal. He

dat els meus ger

mans. No dor- miu nen, que

sús, que vi&drá

nen, que Vin drá Je _ sús, que ün-d|¿

virFdrá Je

2- Sempre he lrobat
en Tu un consol de veritat,
i potse¡ no he estal atent
a escoltar qui en mi vo¡ conliar.
He volgut ser perdonat
ia qui m ha let mal I'he dexat p¡orant.
lnsensibJe, sense amor
davad Iodi, ta injustícia ietdo¡or.

3. Vull ten¡r-te a Tu,
Senyor Jesús, a¡ meu costat,
regalant somriu.es oberts
als homes marcats per manca d,amor.
Abragar el nen marginat,
animar I'alcohdlic i el matati
Despullar-me del que t¡nc,
fent me pobre entre els més oobres
seguint te a Tu.

No dor -

Déu.

que vin drá un

m¡u, que vin drá un



E'TJII-' ,tIYIIr.,ü

DC FA DO
Bons amics que heu vingut de tot cor

MI FA DO
icerqueu molt endins i amb amor,

lam mt FA
i heu sentit en el fons una crida....

DO SOL
XXXSOU VOSALTRES, SOM NOSALTRES,

DO
BONS AMICS.

DO

"DO

-Bons 
amics que viviu arreu del món

mi FA DO
i cerqueu pel camí un tresor,

FA

.

FA

DO

DO

lam mi FA
no volteu rodamonts per la vida...

Bons amics que estimeu de debó
mi FA DO

perqué Déu us ha fet un gran do;
lam mi FA

compartir el que sou cada dia...

-b o/,ls y'1.,*'li c S



SOM ELS TEUS AMICS

Tu ets el nos-tre a-mic- Ho has

saL
sem- pre, Tu ets el nos tre a-

mlc. Ho has dir
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des d'a- ra. Som els teus a- mics.T:ho di-¡em sem-pre, Je- sús.
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di - r9m quan do-nem la rü al co¡n-patty
di-¡emlot con- templant lacr:é-a - ció,
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co-la no sapque fer amb els [i brcs.T'ho di reni- quá¡ can -temamb els a

¡ons,els bos- cos,l'ai gI¡¿ les per- so - nes, t'ho di- ¡emtot es- ti mant els a-ni.-

u-¡á ex cur sióamb bi -ci - cle ,

So¡

i quan fem
res-pec -tant

A.
ra.la se, va vi- da i la nos



TU, JESÚS

1- Vull S€ - nyor a-gr¿ - i.

Lletra ¡ ñús¡ca: J. Miquet Cubetes

r¡r.gp¡g queem f6 sen

Gr¡

gra 'c¡es pel som

ball,

PAU OUE FA

Pér la v¡ - d4 sr¿ - c¡et

Pels gerGr¡ cie<
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TU, NES LA

REEL MEU TU, JE sús, EM Dtus
Sol Do sol

FORT OUEENSHEM D'ES,TI MAR

agrai el que fas en mj.

pel s.an.goig que em fss sentt.

grácies pel somiure.
g¡¿cies pels germans_
TU, JESÚS, EM DÓNES PAU,
LA PAU OU€ FA VIURE EL MEU COR

TU JESUS, EM OIUS BEN FORT
OUE ENS HEM D'ESTIIVAR DE OE8O.

2. F€s que el meu cor
mai no cleix¡ de cantar.

visqu¡ smp¡e al reu costat.
Gr¿cies pel que em dónes.
grácies pel descans,
s.¿cies Del mnv¡ure.
qrác¡es Dels infanrs.

coB AEN

D.C.

DE DE BÓ.

31
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Cantem al Seuyor

qüq-ens tÉ re- u-- nit, cárF¿g¡gl se- ¡yo.- poE-ta pau,ce-

al Se- rl¡or, carF ta á1 Se-flyor. Per:-

Perqué ens ha estimat, cantem al Senyor.

Perqué ens ha reunig caatem al Senyor.

Perqu¿ ens porta par! cantem al Senyor. (3)

Perqué ens fa germans, caltem al Senyor.

Perqué ens vol més grans, c¿ntem al Senyor.

Perqud ens diu amics, cantem aI Senyor, (3)

Perqué és la bondat, cantem al Senyor-

Perqué és la veritat, canteD al Senyor.

Perqué és el camí, cantem al Senyor. (3)

Perqué es el üvent, ca¡tem al Senyor.

Perqué és el perdó, canlem al Seoyor.

Pe¡qud s'hafet Pa, cantem al Senyor- (3)

Perqué ell és el Cdst, canten al Senyor.

El Fill estimat, cantem al Senyor.

El germá de tots, cantem aI Seryor. 6)



e1 so1 Ja 'a-dorm.
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¡¡a- nya- sa e1 seu

tran- qulls s'a- dor- a1 braq

pre- g6 Pels Pa- vet:l1en

si-gueu con

per elIs

niu d'iJt-

deí- xeu

grans.

tots els panys aI vol- tant. Dor- rniu tran- quils,

in- fants quan si- gueu grans

11erF ceu el cor \:-
fa¡rti -

que els
Dei--xeu queels n€ns vi¡-euin

Cui¡

fants, si- fants,quari si- gueu

vi¡- guin dei- que els

Sueu ccrn i¡- Dei-

nens vin- guin

#t2

si- gueu

fants $rar¡ 6i- gueu

, si-81¡eü in- fants, 6i- gr¡eutn-

8¡an5.

Avui el sol ja s'adorm.
Jesús acull als inhnrs.
Suau añanyaga et seu caD
traquils s adormen al sei bmq
r prega pels p¿res que vertten
Per e¡ls i tots els comDdvs al votr,"r
Dormiu r.¿nqui¡s, reD;ú infarrs
i quan s¡gueu eÉns no llenceu
el cor que reniu d jnb¡ts_

Deixeu que els-nens üngu¡n a mi (bis)
s'gueu con rnrDrs. sigueu con in[ants,
s¡gueu con intants quú sigueLr srans.

Atui quan presueu, jo us dono les mans
No us.deixo m_ai en soleüt haleÉrD Cer ennuvolat
i prega pels p3B que verlle.
pü ells i tors els cdmpanys at vohanl.
uorm¡u tr¿nquits, reposeu i¡fanLq

' 
quan sigueu stus no llenceu

el cor que rdiu d,irb¡Ls

Deixes que els nens ünsuin a rni (bh)...



FESTA DEL COR

srom En- q¡é

Llelra Ton¡ To ettes
MÚs¡ca M¡quet cqb€tes

Fes- ta det qo¡!

RE SOL soLT DO

soL DO

lnEs- olé:

Festa det corl
Som Esglés¡at
Som lestimonis det Cr¡stl
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Queixa't, va, si pots

Quei,xa.t, v4 si pots,
EAE

Quei- xat va,

lot ñi - rant la

lot rni - rant

E



AN¡IJNCIEM VOSTRA] MORTLA

,u "* ,.* ""\-7

J€' s¡19.

Anunciem la vostra morr.
Pro¿lamem la vostra resurecc¡ó.
Esperem el vostfe fetofn,
Senyor Jesús I

11

La llibertat viu de lrEgperit

IEs ps - rit.

Neix de la lra - tef - nj - tar

La ll¡bertat viu de l'Espent. Ne¡x de la fraternitat lb¡s,

ber - lat viu

E

Neix deLa lli - be. - ta1 viu dé

¡Es- pe



¡-izt

Se - nyor és com - pas - siu

lent per al cns - tig,

197



linc Jesús dins el meu co¡

Je - sus Cbrist, you are my

hm

hal - le - lu - ja" hal-te

D
Ja-

D

Ch¡isl

hm

le-you are my life-

Fis bm

you are my üfe- hal

G

ttr sei la no--
..n:u-ni-ti-
por-tan-do tu- -

1. Tu sei Vi-a
2. Ci rac - co - gli
3. Nel - la gio - ía

te- pef se¡¡ - p¡€
tu-- a glor - ia
Dio- ¡gl Éon - do.

l. oaE -mi - !a! - ¿o
2. trel-la Ho: ia
3. tes - ti -mo-lti

sei ve - ri - ta-
rcU'u-!i-ta-
cam-mi-ue - rem-

ilr-si€rE-¿ te.-.-
di-nalz a t9-
di ca-ri-ta-

stla ü- - ta
nell' a-mo-re
o van - ge - lo

üv-¡c!t i¡
ca¡-taD-do
ñ-sli di

RE TA#m SOt RE

IINC JESI,S DINS Et MEU COR

Mim S¡m SOt tA
. 

AITETUIA, ATTEI.U U UIA

FA#i Slm
Plens de ioiq

SOt tA#m
Seguint el teú

FA#lit $lm
camiho rem

Mlm l.A
comt de te

RE lA*m 5 .Ot ' 
RE

flNC JESúS Difils Er ñ¡EU coR
FA#Iii Slm SOL RE

Tbsti mon'rs de Coritoi

SOI RE tA RE

DINS ET MEU COR- At{E tU IA

FA#¡lil Slm tA#il Slm
Tu com¡nes, ql meu cofot

SOt FA#m Mim LAZ
Tu ets lo noslro v¡ i do

FA#tit stm sot RE

Perqué ens guies ¡ ets verilqt

SOt RE l ¡m [A7
vrurem omb lu pef sem pre.

SOL RE l lm tA7
Aneu del món {poú'ero) fills de Déu.

FA#M Stm tA#tt Stm
Tu ens guordes en lq unitot

SOL FA#m Mlm tA
Sempre flde¡s ol leu qmor

FA#[l Slm SOL RE
Cele brem lo tevo glorÍq

soI . RE iltlm LA7 "

Conlonl que tu ens hos solvot



VINE ESPERIT D'AMOR I PAU! (SOL)

SOL RE mim DO
Vine Esperit d'amor i pau!
RE SOL RE

Tu fas nova la vida!
SOL RE mim DO
Vine Esperit d'amor i pau!
RE DOSOL

Tu fas nova la vida!

SOL DO SOL RE
Amb la forga que he rebut m'arriscaré.

SOL DO SOL RE
Amb tu, donaré raó de I'esperanga.

SOL DO SOL RE
Els teus dons em faran viure de debó.

SOL DO RE
Des de la comunitat et cantaré.

SOL DO SOL RE
És possible proclamar: Jesús és viu!

SOL DO SOL RE
És present en cada fibra i cada nota.

SOL DO SOL RE
L'entusiasme fa sortir la fe al carrer!

SOL DO RE
La fraternitat ressorgirá del foc!


