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1. Girau a mi vostra mirada 

 quan el meu cor vacil·la la; 
 feis, oh Senyor, que ma petjada 
 seguesqui vostra via. 
  
 Nostres pecats rentau, Senyor, 
 amb l'aigua viva del perdó. 
 
 Donau-me forces i coratge 
 quan l'enemic s'acosta; 
 feis que a la nit del meu estatge 
 no hi manqui la pau vostra. 
 Nostres pecats... 
 
 Sobre el desert de nostra vida  
 vessau la primavera, 
 i seguirem la dolça crida 
 del Pare que ens espera.  
 Nostres pecats... 
 
 

2.  El camí que féu Jesús 
            Ell tot sol el va seguir, 
      Ell tot sol per tots nosaltres;  
       Ell tot sol el va seguir. 
      
       El camí que jo he de fer, 
       ningú no el pot fer per mi, 
      l’he de fer jo, amb tots vosaltres; 
      ningú no el pot fer per mi. 
 
      Caminant al costat vostre, 
       portaré la meva creu, 
       com feu Jesús en el Calvari, 
       portaré la meva creu. 
 
      El camí que hem de recórrer, 
      tots plegats l’hem de seguir, 
      amb qui ha anat al davant nostre, 
      tots plegats l’hem de seguir. 
 
 

3. Pietat, oh Déu, vós que sou bo; 
 vós que estimau perquè sou  l’Amor, 

      rentau-me bé del meu gran pecat, 
      purificau el meu mancament. 
 
      Prou reconec el meu pecat; 
      i el mal que he fet, sempre el tenc  present; 
      és contra vós, contra qui he pecat, 

 i en vós he ofès tots els meus  germans. 

 
      Creau en mi un cor ben pur; 
      feis-me sentir vostre esperit sant; 
      no m’amagueu vostre esguard serè; 
      tornau-me el goig de la salvació. 
 

4. Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble, 
 solidari dels pobres i oprimits, 
 consciència i clam en els profetes 
 fent memòria contra tants oblits. 
 
 Quaranta anys pel desert, l’Egipte enrera 
 fent camí, l’horitzó verge al davant: 
 llibertat que és tot festa en l’assemblea, 
 terra nova que el poble va creant. 
 
 Som temptats de tornar al vell esclavatge: 
 els vells ídols són dolços d’enyorar... 
 Car seguir  l’esperit vol dir tothora 
 inventar de bell nou, recomençar. 
 
 I Jesús ens dirà: “Convé que sigui”, 
 i obrirà al cel les branques de la creu, 
 i els clavells duran sang del seu Calvari 
 i la vida de tots tindrà aquest preu. 
 
 

5. Victòria! Tu regnaràs. Oh Creu! 
         Tu ens salvaràs. 
 

Tu brilles sobre els homes 
que cerquen la veritat. 
Oh Creu, font don rebrolla 
l’amor i la llibertat.  
 
Tu portes l’alegria 
al pobre i al malalt. 
Tu ets la font que ens guia 
vers Crist, cabdill immortal.  
 
 

6. Mirau-me amb clemència, 
        Jesús de bondat, 
        detest ja de veres 
        i plor mon pecat.  
  

Perdó, perdó, 
oh Déu meu, perdó (2). 

 
        Damunt el calvari, 
        moríreu per mi, 
        i el Cel, clementíssim, 
       me vàreu obrir. 
 
       Propòs ja esmenar-me 
       i mai més pecar, 
       Déu meu, perdonau-me 
      abans d’expirar. 



7. Escoltau la meva veu 
escoltau la meva veu, 
i sereu el meu poble, 
jo seré el vostre Déu. 
 
 

8. Benvolgut Pare, tornam cecs i cansats. 
 Fes-nos el do de la teva amistat. 
 Que visquem sempre la joia del perdó. 
 Que ocupem sempre un lloc al teu costat. 
 A les mans teves posem nostre pecat. 
 Estam segurs del teu amor fidel. 
 Dóna’ns la força que ens cal per caminar 
 cercant humils la teva voluntat. 
 
 Pare, ja ho veus, hem pecat. 
 Pare, tormam a tu. 
 Mira’ns, ens sentim fills teus. 
 Pare, tornam a tu. 
 
 Ja veus que fàcil ens és tornar a oblidar 
 que ets nostre Pare i ens tractes com a fills. 
 Que no hem de témer, que tu ens vols tal com 
 som. 
 Només demanes nostra sinceritat. 
 Ens cal aprendre a sentir-nos a prop teu: 
 A reconèixer que el teu amor és gran; 
 sentir-nos lliures en viure com a fills 
 i dedicar-nos a ser tots més germans 
 
 Pare, ja ho veus, hem pecat. 
 Pare, tormam a tu. 
 Mira’ns, ens sentim fills teus. 
 Pare, tornam a tu. 
 

9. Senyor, no ens deixis, t'ho demanam 
 en el mal que tant sovint feim. 
 No t'allunyis, Senyor, revela't Salvador. 

  Dóna'ns un cor nou perquè et vegem 

 Cercant miratges, lluny de la llar, 
 hem perdut el nom que ens vas dar. 
 El camí de retorn, va de la nit al jorn; 
 l'esperança ens hi fa caminar. 
 
 Que lluny seria la salvació 
 si el Senyor, com a prova d'amor, 
 no ens hagués enviat el seu fill estimat 
 en la lluita amb el mal d'aquest món. 
 
 Ens ha salvat per la seva sang: 
 cel rogent, de ponent a llevant. 
 Per la lluita del Crist, la vida ha ressorgit. 
 Ens ha omplert del seu Esperit Sant. 

 
 
 

 
10. Oh Déu, dignau-vos escoltar benigne 

la veu del vostre poble penitent 
que altra vegada del seu viure indigne 
perdó us demana i prega confident. 
 
És ara el temps que invita a penedir-nos, 
el temps que ens preparà vostra bondat; 
donau-nos vostre ajut per deixondir-nos 
i ésser ben lluny de tota malvestat. 
 
En el desert quaranta jorns expia, 
pel cor mesquí, l’Anyell immaculat. 
Visquem germans, el temps que el cel envia 
d’oració, dejuni i caritat. 
 
Rebeu, oh Trinitat, la fe sincera 
del vostre poble a l’hora quaresmal, 
donau-nos el perdó que el món espera 
i un cor ben pur pel sagrament pasqual. 
 
SALMS 
 
Compatiu-vos de mi, Déu meu, 
vós que estimau tant, vós que estimau tant. 
 
Senyor netejau nostres culpes, 
sereu més blanc que la nevada. 
 
El Senyor m’il·lumina i em salva 
i no res temerà el meu cor. 
 
El Senyor és compassiu i benigne. 
 
Feliç l’home que s’empara en el Senyor. 
 
 El qui té el cor sincer i les mans netes 
serà beneït del Senyor. 
 
Attende domine, et miserere, 
quia peccavimus tibi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


