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EN LA SEVA
CAPELLA DE

DE LA MARE
DE

L'ESGLÉSIA

DÉU DELS
*COLLS

PARROQUIAL

DE ST LLORENÇ
DE MORUNYS

VENERADA

Del temple, majestuosa,
en august tron seieu;
dels Colls Reina amorosa,
per Sant Llorenç vetlleu.

Us fa Déu tresorera
dels seus dons celestials;
i així sou remeiera
de tots els nostres mals,
guarint-los apressada
perquè tant ens ameu, etc.

Al Puit us ha trobada
un senzill pastoret,
la nova han pregonada
dos fills de Sant Benet,
per nostra vall sortosa
i enllà del Pirineu: etc.

Sou Mare, sou Senyora
d'aqueix poble senzill,
que us prega i us adora
com a devot i fill;
guardeu de mal zelosa
ses cases i conreu: etc.

Contenta l'oreneta
cada any torna al seu niu.
Cada any, oh Moreneta!,
aquí els devots teniu;
per veure'ns, generosa
Ia festa costegeu: etc.

Dels Coils vostra capella
de nostra fe és bressol,
sou moreneta i bella
i amable com un sol,
per'xò els precs, gustosa,
dels fills sempre escolteu: etc.

En tota malaltia
veniu a consolar;
en rúltima agonia
veniu-nos a abraçar,
i al cel tots, piadosa,
els fills acompanyeu: etc.

Dels Colls vostra campana
al cor ens sol parlar,
sa veu dolça i germana
ens fa riure i plorar;
pels nats vibra joiosa,
pels morts, ens diu pregueu: etc.
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temple

Té vostra Confraria
dotze capitulars,
apòstols de Maria,
que us resen en ses llars;
sa fe ben fervorosa
i dels seus fills guardeu: etc.

Es vostre altar la joia
més rica que tenim,
de flors és una toia
gentil que us oferim;
un cor és cada rosa
que us diu en alta veu: etc.

Morunys son temple us dóna
casal de sos amors,
els comtes de Cardona
sos béns i sos tresors;
sou mare bondadosa
que als fills a propet voleu, etc.
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Puix d'eixa vall sortosa
el vostre cel fareu,
dels Colls Reina amorosa,
per Sant Llorenç vetlleu.
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nova han pre-go - na - da dos fills de Sant Be _ r.ct,

Yi. Ora pro nobis sancta Dei genitrix.

sen

pas _ to - ret,

n:=EMMETIIVIVIIIMINVIM n1111n•••
==....
n•n ••••••n ••• n••1111n •n,••=011
••II•
1111.01•MM111.411n" 4M1•••••••••n111 n••nnnnn•11111(n /1/11,YE•

61=•nn••••••nn
•• 11!!=••••••
11.1! •n •11M,MIn 101.

ZIP=

per nostra vall dit - xo - sa,i en Ili del Pi
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Dels

P/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
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Lletra del Dr. Agustí Cols, prey.

(amb Ilicència eclesiàstica)

Música de Mn. Llorenç Riu, prey.
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