
 

Tres cançons de benedicció de 

taula abans de dinar: 
 

"Beneïu Senyor aquests aliments que 

rebem contents de la vostra mà, 

donem gràcies Senyor pel vostre amor, 

tot picant de mans us volem demanar: 

beneïu la taula, taula 

beneïu-nos Pare, Pare !." 

 

"Bendícenos Señor, bendice nuestro pan, 

y a los que aquí nos vamos a encontrar, 

bendice a quien sembró, y a quien lo 

cosechó, y a quien con tanto amor lo 

preparó." (2-es repeteix de nou tota amb 

un ritme més ràpid). 

 

"Coté coté coté, beneïu aquesta taula, 

coté coté coté, i a tots nosaltres també." 

(3-es repeteix varius cops amb una petita 

coreografia). 
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