j4.,ott

ÇstVçr'eje',

,vte5er,

4,-,-,--'-.----,17-'
.- ---- - ;

THOW
ttirlf-O-titfrEl

GOIGS ElIT LLAOR DE SANT BERNARD
DE MENTHOL ARDIACA D'AOSTA
Declarat per S. S. Pius XI, Patró dels excursionistes

Per Nicolau que us obria
Ia vida de santedat:
Deu foi ça a l'hulula pia
per vola a l'eternitat.
A Menthon, formosa vila
obrireu els nuls al nión:
allí la vida és tranquila
atnb el Ilac d'Annecy enfront.
Vostre cor de Déu sentia

Deu força a l'anima pia
per volet a l'eternitat.

Penyals i deserts seguia
vostre pas adelerat:

Deu força a l'ànima pia
per voici a l'etertatat.
Per Déu vostra vida enduta
ja ha arribat a bon destí;
a Aosta, primei a ruta
del seu terrenal camí.

Quan mor l'ardiaca Pere
ple de vellúria y virtut;
un nou designi us espera
i a l'ardiacat sou dut.
La vostra amor encenia
en els cors la caritat:

De Déu la glória és lloada

l'eternal immensitat:

i a Mont-Joux hi heu erigit
dos refugis, Ilum preada
que cerca el cor defallit.
Vós sou protector i guia
del vianant fadigat:

Deu força a l'anima pia
per voló a l'eternitat.
Vostra joventut cercava
sols el regne del Senyor,
Ia fe vos i Iluminava
i us feia triomfador.
De Sant Nicolau la via
seguia el cor abrandat.
Deu força a l'et/diva pia
per voici a l'eternitat.

En la vosta jovenesa
ja us volien maridar;
mes sou l'id de puresa
que a Défi sols vol arribar.
De Jesús la companyia
seguiu ple de sumitat:
Deu força a l'ànima pia
per vola a l'eternitat.
La vostra Anima emparada
amb el signe de la Creu;
del castell ha pres volada
per segta el canif de Déu.
t.

Tot el poble us hi acompanya
amb el cor a Déu pregant;
quan sou dalt de la muntanya
el miracle es va apropant.
L'estola en ferro és canvia
i al drac infernal abat:
Leu força a l'anima pia
per vola a l'eternitat.
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A sa Seu us acollia
l'ardiaca de bon grat:
Deu força a l'ànima pia
per vola a l'eternitat.
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Deu força a l'anima pia
per voici a l'eternitat.

Predicareu la doctrina
del Senyor, arnb tant amor,

que el rostre se us illumina
i resplendiu de fervor.
Vostre exemple era metgia
que a Déu duia el cor malvat:

Ora pro nobis, Beate Bernarde.

Aosta esta consternada
que un fals déu es venerat,
i als Alps penins hi fa estada
omplint-los de malvestat.
Ainb serena gosadia
vos prepareu pel combat:

Deu força a l'anima pia
per voici a l'eternitat.
N.

Deu força a l'emana pia
per voici a l'eternitat.
Mes s'atansa ja el viatge
que vos ha de porta al cel;
aneu en pelegrinatge
vers a Roma, vostre anhel.
Ple de santa coratgia
a Novaris heu finat:
Deu força a l'anima pia
per voici a l'eternitat.
Per gratis i serralades
sigueu nostre guiador,

que cerquin nostres miracles
la vostra eternal claror.
I a la darrera agonia
o gloriós Sant Bernat,

Deu força a ¡'ánima pia
per voló a l'eternitat.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

OREMUS
Eccles iam tuarn, Deus, in Beati Bernardi confessoris tai deprecatione votiva ketificet, ut spiritualibhs semper maniatar
auxiliis, et gaudiis perfrui mereatur meternis. Per Christum Dominam nostrum. N Amen.
Lletra de Josep Maria Rovira i Artigas —Música de Mossèn Francesc Baldelló—Dibuixos de R. Borrás
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