
TEXTOS MISA DE SANT JORDI 
 

ALEGREM-NOS  

(CANT D’ENTRADA) 

Alegrem-nos! Alegrem-nos!  (Bis) 
 

Alegrem-nos tots en el Senyor, 

en celebrar la festa de Sant Jordi Màrtir, 

també els àngels s’alegren de la seua solemnitat 

i donen lloança al fill de Déu. (Bis) 

 

Vos exalçaré senyor perquè m'heu emparat 

i no heu permés que triomfen els meus enemics. 

Salm 29/2 

Vos heu avançat a les seues súpliques 

amb benediccions de dolçor, 

 li poseu al front una corona, una corona d’or. 

Salm 20/4 

Alegrem-nos tots en el Senyor... 

 

Del meu pit brollà un himne harmoniós, 

i al Rei consagre les meues obres. 

Salm 44/2 

Alegreu-vos, alegreu-vos justos, en el Senyor, 

està bé en els rectes la lloança, la lloança. 

Salm 32/1 



Alegrem-nos tots en el Senyor... 

Alegrem-nos! alegrem-nos! alegrem-nos! 

 

KYRIE 
Kyrie, eléison. 

Kyrie, eléison. 

Christe, eléison. 

Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 

Kyrie, eléison. 

 

GLÒRIA 
 

Glòria, Glòria, Glòria a Déu a dalt del cel, 

i a la terra pau als homes 

que estima el Senyor. 

Vos alabem, vos beneïm, 

vos adorem, 

vos glorifiquem, 

vos donem gràcies, 

per la vostra immensa glòria, 

Senyor Déu, Rei celestial, 

Déu Pare omnipotent. 

Senyor, Fill unigènit, Jesucrist, 

Senyor Déu, Anyell de Déu, 

Fill del Pare, 

vós, que lleveu el pecat del món, 

tingueu pietat de nosaltres; 

vós, que lleveu el pecat del món, 

acolliu la nostra súplica, 

vós que seieu a la dreta del Pare, 

tingueu pietat de nosaltres. 

Perquè vós sou l'únic Sant, 



vós l'únic Senyor, 

vós l'únic Altíssim, Jesucrist, 

amb l'Esperit Sant, 

en la glòria de Déu Pare. 

Amén. 

 

SALM 125. 

 

Els qui sembraven amb llàgrimes, 

recullen entre cantars. 

 

Quan el senyor va canviar la sort Sió, 

ens pareixia sommiar: 

la boca se'ns omplia de rialles, 

la llengua de cants. 

 

Els qui sembraven amb llàgrimes, 

recullen entre cantars. 

 

Els altres pobles es deien:  

“És magnífic el que el senyor 

fa a favor d´ells” 

És magnific el que el senyor 

fa a favor nostre; 

amb quin goig ho celebrem! 

 

Els qui sembraven amb llàgrimes, 

recullen entre cants. 



 

Que el Senyor canvie la nostra sort 

com l´aigua renova l´estepa del Nègueb. 

Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, 

criden de goig a la sega. 

 

Els qui sembraven amb llàgrimes, 

recullen entre cants. 

 

Sortien a sembrar tot plorant, 

emportant-se la llavor; 

i tornen cantant d’alegria, 

portant les seues gavelles. 

Els qui sembraven amb llàgrimes, 

Recullen entre cants. 

 

AL.LEUIA 

CREDO 

 

Crec en un sol Déu, 

Pare totpoderós, 

creador del cel i de la terra, 

de totes les coses visibles i invisibles. 

I en un sol Senyor, Jesucrist, 

Fill Unigènit de Déu, 

nascut del Pare abans de tots els segles. 

Déu nat de Déu, 



Llum resplendor de la Llum, 

Déu veritable nascut del Déu veritable, 

engendrat, no pas creat, 

de la mateixa naturalesa del Pare: 

per ell tota cosa fou creada. 

El qual per nosaltres, els homes, 

i per la nostra salvació davallà del cel. 

I, per obra de l'Esperit Sant, 

s'encarnà de la Verge Maria, 

i es féu home. 

Crucificat després per nosaltres 

sota el poder de Ponç Pilat; 

patí i fou sepultat, 

i ressuscità el tercer dia, 

com deien ja les Escriptures, 

i se'n pujà al cel, 

on seu a la dreta del Pare. 

I tornarà gloriós a judicar 

els vius i els morts, 

i el seu regnat no tindrà fi. 

Crec en l'Esperit Sant, 

que és Senyor i infon la vida, 

que procedeix del Pare i del Fill. 

I juntament amb el Pare i el Fill 

és adorat i glorificat; 

que parlà per boca dels profetes. 

I en una sola Església, 

santa, catòlica i apostòlica. 

Professe que hi ha un sol baptisme 

per perdonar el pecat. 

I espere la resurrecció dels morts, 



i la vida de la glòria. 

Amén. 

 

SANT 

Sant, Sant, Sant, Sant es el Senyor, Déu de l'univers. 

El cel i la terra, 

 son plens de la vostra gloria. (bis) 

Hosanna a dalt del cel, 

Beneït el qui ve, en nom del Senyor, (bis) 

Hosanna a dalt del cel, (bis) 

 

 

ANYELL DE DÉU 
 

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, (bis) 

tingueu pietat de nosaltres. 

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 

tingueu pietat de nosaltres. (bis) 

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 

doneu-nos la pau. 

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 

doneu-nos la pau. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


