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GOIGS LLAOR DE LA MARE DE DEU
DE L'OLIVAR
QUE ES VENERA EN EL TERME D'ALMACELLES BISBAT I PROVINCIA DE LLEIDA
Ja que a l'albir de vostra ma
tots sos tresors l'Etern us posa,

I.

Afavoriu-nos, piadosa,
Mare de Deu de l'Olivar.

Quan amb la poma del pecat
l'home al bon Déu declarà guerni
i al tenebrós cel de la terra
s'hi congria la tempestat,
«Iris de Pau», vos féu brillar
el divi Oracle, victoriosa.

Ens diu l'antiga tradició
ally. a , z.a reneTaire que hi llaurava
de ben parlar 3stra amor r-Lcs. v a
matem avis i a nts
En fer-ne befa, el vil trobà
mudesa i mort e5,garrifosa.
Afavoriu-nos...

La «Pau del Cel», Pius Dotzè,
sobre armes i Animes pregona
dictant la «Fúlgida Corona»
amb què un Any vostre promogué.
Son resplendor féu veure clar
el buit d'El Clot sense la Rosa.

Afavoriu-nos..

Amb la «Coloma de la Pau»
que el yell Noè solta de l'Arca
i anega en goig al Patriarca
quan amb el ram torna a la nail,
vostre comès predeia ja
Nostre Senyor, de faiçó hermosa.

Afavoriu-nos...

Pastor devot son desig diu
al bon ramat, i el desig medra,
de què a la conca de la pedra
la Colometa hi torni el niu.
Voler de pedra el colomar,
per l'art, mudà en ermita airosa.

Afavoriu-nos...

«De la Pau Mare» us ha previst
l'ull de Miqueas i Isaies,
puix que: «Sera —diu—, el Messies,
la Pau mateixa», j, Jesucrist
«heus aqui que l'infantarà
gravida Verge», mai desclosa.

Si Jesucrist se'n puja al Cel
—Regne pacific—, expressives,
,
ens deixa al Mont de les Olives
dues senyals de pau i zel:
Vós, que sou d'elles sacre Altar,
i ses petjades en la llosa.

Afavoriu-nos...

Tantost vos féu l'Esprit Diví
l'«Ara de Pau» —intacte el lliri—,
gestant-la a pler, sentiu deliri
de repartir-la a dir i desdir.
Joan, saltant, la saludà
i Elisabeth, amb veu commosa.

Afavoriu-nos...

Místiques mans, amb nou ends
feren de fang la vostra Imatge
que ha convertit aquest paratge
en un boci de paradis.
Puix que del fang Déu ens forma
mostreu-vos nostra i generosa.

Afavoriu-nos...

Unció sense oli mai hi ha hagut,
ni es dóna aquest sense l'oliva.
Per ço l'Ungit us fa extensiva
la immensa deu de sa virtut.
Per Ell sou llum, remei i pa
per tot aquell que en Vós reposa.

Afavoriu-nos...

Si al Paradis donà la serp
la mort al món amb fallaç poma,
Vós a Betlem ens deu, fet home
per vida nostra, el mateix Verb.
Al pregonar-lo l'Angel fa:
—«La Pau als homes més ditxosa!»

Afavoriu-nos. .

El tres de maig, per Santes Creus,
el poble en massa us fa visita.
No li negueu bona collita;
car s'agenolla als vostres peus.
L'aspersió del capella
al terme, feu ben operosa.

Afavoriu-nos...

Afavoriu-nos...

El triomf del Crist Jerusalem
expressa amb palma i olivera
victorejants com la bandera
que desplegaren a Bethleem
angels cantors; l'Hosanna! en va
cobra sentit si no us suposa.

Vós les arades del progrès
forgeu del cer de les espases.
On Vós regneu pobles i cases,
ai que gegants, creixen molt més.
Vós sou l'«Augment del cristià»
tal com la Història nos exposa.

Afavoriu-nos...

Des del retaule al qual esteu,
guarnit d'ocells, olius i estrelles,
Bona Pastora d'Almacelles,
peixeu-nos flors d'amor de Déu.
L'un tracti a l'altre com germa
i la injusticia ens sigui exclosa.

Afavoriu-nos...

Afavoriu-nos...

Jesús a l'Hort dels Olivers
amb gran suor de sang l'abona.
De Vós rebuda, en preu la dóna
de redempció per l'orbe les.
Amb ella l'home amb Déu firma
tractat de pau, la més honrosa.

Tal volta fou el pelegrí
Jaume el Major qui, a tall d'ermita,
bo i recordant vostra visita
a Saragossa, en passar aqui
el nínxol xic devot cava
al vostre Clot, celeste Alosa.

Afavoriu-nos...

La pau del cor, la pau social
devinguin nostre patrimoni,
i les insidies del dimoni
a res d'ací no facin mal.
Deslliureu l'horta i el seca
de pedra, pesta i la cucosa.

Afavoriu-nos...

Afavoriu-nos...

Ressuscitat el vostre Fill
entra al Cenacle, portes doses,
i, de son Cos mostrant les roses,
l'inundà tot de goig i brill.
—«Pau en vosaltres», pronuncià
i amb Vós roman, feta una cosa.

Us plagué, prop de La Clamor
i L'Olivar, la penya alçada
i al seu forat, d'una volada,
hi féreu vostre niu d'amor;
perquè el Calvari us recorda
cingle, olivet, sali i gatosa.

Afavoriu-nos...

Ben assistits de vostra ma,
la mort ens sigui venturosa.
Afavoriu-nos, piadosa,
Mare de Déu de l'Olivar.

Afavoriu-nos...

Afavoriu-nos...

Pregueu per nosaltres, Sant Mare de Deu.

•

R) Perquè siguem dignes de les promeses del Crist.
ORAdó: Us supliquem, Senyor Deu, que concediu als vostres servents de poder fruir sempre d'una bona salut
espiritual i corporal; i per la intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, prop vostre, al cel, allibereunos, de les tribulacions de la vida present i feu-nos gaudir de la joia eterna. Per N. S. Jesucrist...

(Amb llicència eclesiàstica)
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Lletra, música j cflbuix de Mn. Antoni M. Parramón I Doll, P y re., de l'I. E. I. Edició cortesia de l'Excelentirsima
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