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Ave verum corpus
Himmelsk Ande, jordisk moder, Gud till mänsklig ringhet kom.
Sargad, korsfäst du vår broder frälste oss från skuld och dom.
Himmelsk Ande, jordisk moder, Gud till mänsklig ringhet kom.
Sargad, korsfäst du vår broder frälste oss från skuld och dom.
Vid ditt kors jag finner rening, kraft mig skänks i vin och bröd.
Och med dig i sann förening uppstår jag till liv i död.
Var hälsad, o Jesus Kristus, son av Maria och av Gud.

Peace I leave with you
Frid lämnar jag efter mig åt er,
min frid ger jag er;
inte ger jag er den så som världen ger.
Era hjärtan ska inte vara oroliga eller rädda.

Christus factus est
Kristus gav sig för oss i döden på korset.
Därför har Gud upphöjt honom och givit honom ett namn,
som står över alla namn.

Sanctus
Helig, helig, helig,
himmel och jord är full av din härlighet.

O bone Jesu
O gode Jesus, dig över oss förbarma,
efter du har skapat oss
och återlöst med ditt dyra blod.

Mache dich, mein Herze, rein
Låt mitt hjärta bli rent som ditt, jag vill själv begrava Jesus.
Ty han skall hädanefter finnas i mig för den ljuvaste vila.
Värld, gå bort, låt Jesus komma!
He was despised
Han var föraktad och förkastad av folk,
i smärtor fången och förtrogen med kval.
Han bjöd sin rygg till dem som slog
och sin kind till dem som slet av hans hår,
han skylde inte sitt anlete för hån och smälek.

Ensemble ur Växjö Vocalis

Quando corpus morietur
När kroppen dör, låt min själ
få paradisets härlighet.

Musikgudstjänsten ingår som en del av ett världsomspännande arrangemang - World Voice Day:
World Voice Day är dagen i april då fokus
sätts på rösten, detta vårt viktigaste instrument
för kommunikation.
Över hela världen anordnas många
hundra röstevenemang, föreläsningar, konserter, workshops. Så också i Sverige. Välkommen med – att fira Rösten!

