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MG de NOSTRA SENYORA de

MONTSERRAT
que es venera a la seva Església de
TOBBERA
(Bisbat de Solsona)
Vostre olor de primavera
va guiant-lo al llog felig,
on floríeu, Rosa vera
del roser del paradis.
El perfum d'aqueixa Rosa
per lo món sera. escampat.
Mireu-nos...

Puig floriu com una rosa

en lo cor del Principat:
mireu-nos sempre amorosa
Princesa de Montserrat.
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Quan Jesús en creu expira,
angelets amb serra d'or
serraven vostra cadira,
gentil Reina de l'amor;
vos la feren tan hermosa
que hi seguéreu de bon grat.
Mireu-nos...

A Joan d'Austria guiàreu
a les aigües de Lepant,
amb ses naus allí enfonsàreu
a Mahoma agonitzant.
Amb la creu victoriosa
Ja mitja lluna ha eclipsat.
Mireu-nos...

En sos braços vos ha presa,
plorant Ilagrimes d'amor,
per portar-vos a Manresa
on tindreu retaule d'or.
Processó majestuosa
va cantant per lo serrat.

Sant Ignasi de Loyola
fundà amb Vós la Companyia;
i aprengué en la vostra escola
qui fundà l'Escola Pia.
De Nolasc guia amorosa,
molts captius heu llibertat.

Mireu-nos...

Tordera us ha tinguda
com sa perla un ric anell,
mes del moro combatuda
vol salvar tan ric joiell,
Ia muntanya s'es desclosa
per tenir-lo ben guardat.

Mireu-nos...

Arribant a on sou ara,
no voleu passar avant;
com que sou la nostra Mare,
voleu veure'ns d'aquí estant;
a sa Mare bondadosa
Déu per fills nos ha donat.

Mireu - nos...

Desdelcim d'eixa muntanya
benefu nostre país,
beneíu tota l'Espanya,
féu-ne vostre Paradis.
Dels fidels Pastora hermosa,
benelu vostre ramat.
Mireu-nos...

Mireu-nos...

Les estrelles vos mostraven
molts dissabtes a uns pastors,
mentre els Angels les baixaven
tot cantant himnes a cors;
d'aqueix cel que en terra es posa
vol gosar-ne el bon Prelat.

En vostra santa capella,
vos vingue a veure Colon,
i potser fóreu l'estrella
que el guiareu al Nou Món.
Quan als peus d'Espanya el posa
Vós un temple hi heu fundat.

Puig floriu corn una rosa

en lo

cor del

Principat:

mireu-nos sempre amorosa,

Mireu-nos...

Princesa de Montserrat.

El Sr. Bisbe de Solsona,
Dr. Miguel Moncadas i
Noguera, concedeix 100
dies de

Indulgencia a

qui Ilegeisin o cantin
aquests Goig.
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li.reu de bon rat.

Música

de
de

Mossen Josep Rovira i Palau - Lletra

Verdaguer - Original

MrSa
MINERVA — Mayor, 58 — CERVERA

a la

ploma

FONS2 crcj

de

de

Mosses Cinto

Francesc Ubacly i Molins

W.:1M itk"a!

