
GOIGS DEL GLORIÓS

SANTA NTONI A BAT

Poderós advocat
davant de Déu,
contra tota llei de
malaltia i pestilència

AT ESPECIALMENT PODERÓS SOBRE ELS ANIMALS

Ja que sempre heu estat
bon remei per tot dolor:
sigueu nostre protector,
gloriós Antoni Abat.

En Egipte vós nasquéreu
de pares molt cristians,
i de petit ja aprenguéreu
el camí que fan els sants,
creixent davant del Senyor
en dies i en santedat.

Vostres pares se us morien
als divuit anys, no complerts.
La fortuna que tenien
repartíreu als pobrets,
i amb el cor ple de fervor
marxeu a la soledat.

Alla empreneu una vida
de santa contemplació,
de dejunis sense mida,
penitencies i oració.
Per'xò la veu del Senyor
al desert us ha cridat.

El dimoni se n'adona
envejós de vostra sort,

Entia da.

turment a tothora us clona,
i us fa una guerra de mort.
De tot sortiu vencedor
amb la vostra santedat.

La fama de vostra vida
s'estengué per tot arreu.
Una multitud ardida
se us junta per servir Déu,
convertint en cel d'amor
la sortosa soledat.

A vostra cova acudien
fins els pobres animals,

i de vostres mans rebien
bon remei per tots els mals.
Per'xõ a vostra protecció
tot el món els ha posat.

Nostra gent de Catalunya
no es cansa de proclamar
que el vostre poder allunya
tota llei de malestar.
Qui us reclama de bon cor,
mai es veu desemparat.

Diada ben assenyalada
n'és la vostra festa anyal

per tot arreu celebrada
amb esplendor sens igual.
Els traginers de bon cor
son Patró us han proclamat.

Sant Llorenç i rodalia
us han pres per advocat,
puix per tota malaltia
sou el remei indicat.
Mireu, doncs, amb ulls d'amor
el poble aquí congregat.

Oh, gloriós Sant Antoni !,
de tot cor us demanem
que dels enganys del dimoni
sempre lliures ens vegem,
i un dia amb Nostre Senyor us puguem
fer al cel costat.

ja que sou nostre advocat
en tota llei de dolor:
sigueu nostre protector,
gloriós AntoniAbat.

J.M.M; Prey.
V Ora pro nobis, Beati Antoni.
R. Ut digni efficiamur promis-sionibus
Christi.

:5n5Thrc da

	

ivsais-alWianMoma	 IIIIMB.n1•11.1=U1	 !Mimai	 lalIMMIIMAINIIIMEnINIIIMIllilliWININIMPOIMMINE610= WIN

ittlasupidow.IMAIMIIIIIE MIS.M11111—.11•MIVnIIIIIIMMammliOnewommellmialMll
IIVIVIM

	

-0 
II..	 nIn 	 lialnIIIMMMINGalli-M1,111111.11M7•M. AM

10 - ri-a:

=11111INIPNI	 .._____ %\_ 111n1•11	 iIPMEN111n15.1•1•11•11101
MaiNOMMI

oaldw-WmPRIMMIII 	 C11n117«aaarrula-siworiessimarammarioli
cis	 ni 4k)al-le En I' E5tfre. VÓS naltire.V Cie Sartjm011'cri$Vi.cui

i	 jaarricivasts.n- cl c.a.r*,' lu{ tom e.4 4CUlirSi	 Se.ntor ei) di- os th

	

OREMUS 	
DeusDeus qui omnium dominaris, hominunque misereris, super hunc populum tuum sub tua potestate

confugientem propitius respice, et proesta nobis exorantibus, ut mentis et patrocinio beati Antonii

confessons tui ab igne et hoste maligno liberan i possimus, ut integra mentis et corporis sanitate
gaudere valeamus. Per Christum Dominum nostrum.
R.Amén

Amb ilicència eclesiàstica
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