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DE SANT CLIMENS
Mk) de La Seiva gog

GOIGS DE LLOAN
PUIX d'aquesta rodolia

La inmortal Roma us venera

sou nostre excel.lent Patró,
deu-nos sempre protecció
Sant Climent de nit i dia.
A tots envia una carta
guiat per l'Esperit Sant
i el perill que es va formant
amb aquest escrit aparta.
A sos germans convencia
amb aquest acte d'amor.
Deu-nos

A Roma, en familia noble

veieu la primera llum;
vostres virtuts són perfum
que us estima tot el poble.
Ja que Déu us escollia
per deixeble del Senyor,
Deu-nos
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Vostra vocació creixia
amb profunda devoció.
Deu-nos
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Per no abjurar la Doctrina
que als fidels dóna conhort,
sou condemnat a la mort
pel qui és fera salvatgina.
L'aigua del mar us cobria
lligat com un malfactor.
Deu-nos
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Els joves que a l'estivada
a La Selva s'han reunit
enamorats de l'estada
per treure'n millor profit,
la salut i l'energia

Actitud tan admirable
esvera al perseguidor
qui amb un odi traidor
us mena a un lloc miserable.
Dos mil condemnats hi havia
en aquest antre d'horror.
Deu-nos

El cisma que ja es prepara
. us treu hores de dormir
i, per tallar-li el camí,
decidim plantar-li cara.
Per la unitat que calia
us ha escollit el Senyor.
Deu-nos

La Selva i sa rodalia
que us té tanta devoció,
per Ia vostra senyoria
us va escollir per Patró.

Deu-nos

Deu-nos

De l'Església nostra Mare
al cimal heu arribat
i heu assolit el Papat
amb la vostra llum preclara.
Vostra ploma serviria
per fustigar tot error.
Deu-nos

Deu-nos

Els vostres favors rebia
tota la demarcació.

Aquesta sana Doctrina
molts infidels convertí
i els va mostrant el camí
de la voluntat divina.
Davant de la Hum del dia
comprenen vostra raó.

De familia cristiana
. vàreu ser ben educat
g i rectament heu pujat
o a joventut forta i sana.

i us recorda fermament
conservant el pensament
de vós, successor de Pere.
Déu segur que us donaria
la Glória com a guardó.

reben amb satisfacció.
Deu-nos
Al qui els Goigs us escrivia,
al fidel que us ve a cantar
i al qui puja en romeria
per venir-vos a Hoar,
rebin sempre cada dia,
la bonesa en abundó.
Deu-nos

Puix d'aquesta rodolia
sou nostre excel.lent Patró,
deu-nos sempre protecció.
Sant Climent, de nit i dia.
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PREGUEM

Déu totpoderós i etern, que sou admirable en la fortalesa de tots els sants concediu-nos de cele- ff
brar amb goig la memòria del papa i màrtir sant Climens, que va donar testimoni del misteri
que celebrava i va confirmar amb les obres allò que predicava de paraula. Per Nostre Senyor
Jesucrist.
Música: Josep Freixas i Viv6
Lletra: Ramon Alzamora
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GOIGS DEL GLORIÓS

SANT CLEMENT,
QUE SE VENERA EN LA CAPELLA DE LA VILA DE SALAS.

o

o
La

Uix haven sempre imitat
al gran Pare de Clemencia,
sly tra asistencia
valgan
t44 Sant (lemon Benaventurat.
Gentil en Roma nasquereu
pero breu batejat,
y per vostra Santedát
lo eser Papa meresquereu
com á bon Pastor visquereu
governant la Christiandat,
Feu set Notaris notasen
dels Martirs la Santedát,
'PO y ab Sant Pau, la Christiandát
V;) que los GentUo abrassasen ;
Mpal, de queseatormentasen
ttraiitzt luego haamanat , Scc.
De la presó als desterros
vos portaren inhumansl
ahout dos mil Christians,
treballaban com á perros
trenen pedras ab los ferros
y bebent del Mar salát ,
Coneixent vostra Persona
aigua dolsa hos demanaren
quant los Cels luego donaren
per 17ppuna font molt bona :
lo ,.**á. -Deit vos corona
,
tanta gracia y caritat,

o
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gent ciel veynát pasmada

cregueren al Salvador,
quant mana lo Emperador
que ab una ancora pesadaik_
vostre coil ben lligada
fosseu al Mar sepulta't ,
Mes lo Mar reverenciant
vostra Personi Sagrada,
tota la aigua/j retirada
en un paratge al instant
y en una capella honrant
vostre Cos ha demostrat ,
Los prodigis que obran
no se poden numeral-,
y entre altres de infamar
Ias Donas deslliurau
dels dolors alivian
al devot vats ha invoctit , tke.
De Salas los Moradors,
vos tenen gran devoció,
y aixi siaulos patró
en sos treballs , y dolors
dispensanlos los favors
contra pedra , y tempesnit , dze.
TOIl NADA,
Puix que vostra Santedat
alcansa de Den Clemencia
valgani vostra assistencia
Sant Clemeni Benaventurat

Ora pro nobis &mace Clemens.

R;.

Ut digni efficiamur promisionibus Christi.

ORÉMUS.

Eus , qui IZOS annua Beati Clementis Martiris tai atque Pontificis solemnitate letificas,
D concede propitius, ut cuius natalitia colinws , virtut2m (mope pasionis immitemur, per
Christwn Dominum Nostrum. Amen.
Tots los que resarn un Pare nostre , y una Ave Maria al gloriós Sant Clement guanyarzin 4 0 alas de Indulgencia concedidas per lo Illustrisim y Rey erendissim Sr. :D. Francisco Sebastian de Victoria Bisbe de Urgell.
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