
HORA SANTA                                            Dijous 17/04/2014 

 C/2 R.5/ “ HE VENIDO A SERVIR” (ain karem) 
 SOL     DO         RE                 SOL    DO         RE          

Quien quiera ser grande, quien quiera ser el primero, 

 mim                     RE    mim           RE               

sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. 

           SOL       DO     RE                  DO         SOL      

No he venido a ser servido, que he venido a servir 

       DO                   RE           DO                          RE              SOL 

y a dar la vida por todos para que todos puedan vivir. (2) En plenitud (2) 

 R.8 / “L’ÚLTIM SOPAR” (Andrew  Lloyd Webber) 

Do           mim               lam     FA                                    SOL 

Tots estem aquí a la teva taula per preparar amb Tu el Sant Sopar. (Sant Sopar) 

DO                 MI               lam             FA  SOL     DO   SOL7 DO 

Estem preocupats i no tenim respostes quedat al nostre costat. 

                   mim                    lam         FA          SOL 

Sempre hem desitjat ser uns Apòstols i explicar la teva veritat (veritat) 

DO           MI                   lam     FA   SOL        DO        SOL7 DO 

donar a conèixer la teva Paraula amb tots els nostres germans. 

DO                   mim                  lam   FA             rem           SOL 

L’aliment que hi ha en aquesta taula ens dóna la força d’estimar. (d’estimar) 

DO                MI    lam                     FA                   SOL         DO SOL7DO 

És el mateix Cos i la Sang de Crist que ens uneix a tots com a germans. 

 C.2 R.8/ “QUEDA’T AMB NOSALTRES” (Canta  la teva fe)   
LA                          MI                        RE                   LA                  fa #m         RE        MI 
Pels camins d’aquesta vida sense veure-ho del tot clar amb el pas feixuc i força capficats 

           LA                      MI                      RE          LA            fa#m            RE                   MI 
Has sortit al nostre encontre, t’has posat a caminar i per la nostra conversa has preguntat. 

        fa#m                     MI              RE                     LA             RE                                    MI 
Ens expliques l’Escriptura com ningú no ho ha fet mai i et reveles en el gest de partir el pa… 

  LA MI                  fa#m                   RE                                   MI 
Queda’t amb nosaltres que el dia ja comença a declinar 

   LA MI                  fa#m                   RE          MI                                          LA 
Quedat amb nosaltres qui camina amb tu , Jesús, mai no es perdrà. 

                                MI     RE                                LA 
Quan arriba l’hora baixa Tu fas com el que se’n va, 

                     fa#m                   RE      MI       LA                     MI 
Però nosaltres t'insistim entusiasmats.Has entrat a casa nostra,  

             RE            LA           fa#m             RE                    MI 
t’has deixar acomodar i et mirem als ulls amb el cor abrusat.  

          fa#m                   MI             RE                LA              RE                                    MI  
Ens expliques l’Escriptura com ningú no ha fet mai i et reveles en el gest de partir el pa… 

   MI       RE                                   LA 
Aixequem-nos de la taula, anem a trobar als germans:  

         fa#m                          RE               MI    LA                              MI 
“Realment és Ell, Déu l’ha ressuscitat!” Aplegats en el seu Nom 

        RE               LA   fa#m               RE                         MI 
 tornarem a caminar, fins que torni ple de glòria i majestat!. 

          fa#m                   MI             RE                LA              RE                                    MI  
Ens expliques l’Escriptura com ningú no ha fet mai i et reveles en el gest de partir el pa… 



 R.8/ ”GETSEMANÍ” (Clau de Fe) 

lam       Fa          lam                        Fa      Mi 

Era caiguda la nit, els arbres grisos de l'hort 

rem lam Sol  Do       rem       Fa         Mi  

pe--sats ba-lla-ven amb la remor del vent. 

lam           Fa             lam                    Fa        Mi 

Entre les ombres, silent, algú cridava ben fort.  

lam       SOL          FA                   FA6                  FA                MI 

Els seus batecs ressonaven i el seu cor sagnava sense estar ferit. 

lam           Fa             lam                    Fa                     Mi 

Era una llum resplendent fent pampallugues en la foscor. 

rem lam Sol  Do         rem                   Fa    Mi  

I tre-mo-la-  va           com les fulles de l'olivera.  

lam           Fa             lam                    Fa        Mi 

«Pare, si pots allibera el teu Fill d'aquest dolor», 

rem                 lam           Sol          Do                        rem             Fa    Mi  

i els genolls clavava a terra i pensava en els claus i els insults de la gent. 

lam            Fa                        lam             Fa              Mi      

Damunt l'espatlla on més tard    li picarien fins 39 cops 

rem lam       Sol  Do    rem             Fa       Mi 

ne-   ce- ssi- ta-   va    tan sols la mà d'un amic. 

lam               Fa                        lam                            Fa            Mi      

Tot el que estava a punt d'arribar Ell ja ho sabia i el feia dubtar. 

lam       SOL          FA                   FA6                  FA                    MI 

Però coneixia l'amor del seu Pare i, podent fugir, es volgué quedar. 

lam           Fa          lam                    Fa    Mi 

Era caiguda la nit,i entre les ombres, silent, 

lam       SOL          FA                   FA6                  FA                                   MI 

Jesús s'entregava al voler del seu Pare amb les galtes molles però el cor ben valent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 R.8/  “A LA CREU ENS DÓNES VIDA” (Kairoi) 

lam     SOL     FA               MI  lam      FA                 SOL      DO 
*El teu cos tot ferit pels homes ens guareix i ens ha dut salvació. 

MI                             FA                 SOL    mim   lam 
A la creu ens dónes vida, amb la sang el teu perdó. 

   SOL              lam        rem        SOL7        DO 
Et condemnem a mort per ser fidel. Innocent testimoni de l’amor, 

              MI                                  lam FA                  rem        MI 
i et carreguem amb l’arbre de la creu, oblidat en la pena i el dolor. 

             lam         SOL              lam               rem           SOL       DO      
Tambe avui et tornem a condemnar en els homes que moren sens raó, 

      MI                               lam             rem                                 MI 
Torturat, famolenc i sense llar. Som injustos tanquem el nostre cor. (*) 

                            SOL     lam               rem       SOL7        DO 
-Despullat de la teva dignitat et condemnen l’enveja i el poder. 

         MI                              lam               FA         rem              MI 
Et coronen d’espines com a Rei. Ho has donat tot pel regne de Déu. 

           lam             SOL             lam        rem         SOL7      DO   
S’ha vessat també avui la teva sang per cridar la justicia i l’amor. 

            MI                           lam                  rem                             MI 
Mor el just defensant la veritat, els més pobres, els qui no tenen veu. (*) 

 


