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EN

ALABANÇA

DE HMO
en son Santuari

que es venera

del

poble

de

Llardecans

AZFA

Celestial emperadora
Verge Sagrada Maria
Empareu-nos nit i dia
de Loreto gran Senyora.
Es Loreto, o gran Princesa:
casa de vostra morada,
a on foreu educada
en gran virtut i puresa;
allà fou vostra fe pia
de grans ditxes precursora, etc.
Eixa Casa Celestial
fou plantada a Natzaret,
a on amb vostre Espós Josep
féreu vida angelical;

I eterna Sabiduría
d'allí la feu viadora etc.

De l'Arcàngel San Gabriel
allh foreu visitada
quan us porta l'ambaixada
que us enviava el Cel;
de Déu Mare us anuncia
heu d'ésser en aquella hora etc.
En aquella Casa santa
s'encarnA el Fill de Déu
i la primera que es veu
honrada de glòria tanta
de donar albergería
al gran Rei que'! Cel adora, etc.
Amb gran fervor es venera
per tota la Cristiandat
eix lloc a on s'han obrat

tants Misteris d'alta esfera
el que es devot de María
en eix lloc se corrobora, etc.
0 Casa santificada,
en Paradís convertida
a on se veu reunida
per la Família sagrada
tota glòria i alegría,
que tot el Cel atresora, etc.
Si el Temple de SalomO
honrà Déu amb sa presOncia,
molt més llarga permanência
feu, per nostra Redempció,
en eix lloc, a on el cria
Ia nostra gran Mediadora, etc.
Arca de la Llei de gracia
sou Vós, o Casa sagrada,
per mans d'àngels traslladada
de Natzaret a Dalm(tcia;
fugint de la idolatria
al país que us enamora, etc.
Com més anava avançant
Ia Morisma d'Orient,
els angels cap a Ponent
us anaven retirant;
a Loreto se us envia
per consol de tots alhora, etc.

El niés famós Santuari,
que la terra ha conegut,
a on tot el món acut
com al més noble Sagrari;
l'afligit cobra alegria
quan veu allà vostra Aurora, etc.
Casa Santa de Loreto!
Lloc d'hngels i Serafins
a aquí vénen pelegrins
a pregar en son apreto;
tot mal aquí s'alivía:
Vós sou la Consoladora, etc.
Grans miracles s'han obrat
i s'obren continuament
aquí on l'Omnipotent
son seient ha collocat
de tota melancolia
aquí es cobra millora, etc.
En eixa hermosa Capella
del Poble de Llardecans
en sos mals troba descans
el devot que us prega en ella
de febres i malaltia
cureu aquell que us implora, etc.
TORNADA

Celestial Emperadora
Verge Sagrada María;
Empareu-nos nit i dia
de Loreto gran Senyora.
A). Et locum habitationis gloriae tune.

Domine, dilexi decorem Donuts ( rae.

OREMUS
Deus, qui Beatae Marine Virginis Donium per incarnat! Verbi nzysterium misericorditer consecrasti earn que in
slim Ecclesiae tnirabiliter collocasti, concede, ut segregati a tabernaculis peccatorum digni efficiamur habitatores
Domas Sanctae tuae. Per eunidertz Dominam nostrum lesam Christum filiara tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti Deus, per onznia saecula saeculorutn. 4). Amen.
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