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De les Ares titolada
Ara sou de nostres cors,
a la vostra Ara sagrada
recorren els pecadors.

Ara sou, Verge Maria,
concebuda sens pecat;
dins de vostra entranya pia
el Verb de Déu s'ha encarnat;
en gracia sou preservada
per Ara de tais honors, etc.

Rebéreu, divina Mare,
amb plenitud l'Esprit-Sant
quan del si de l'Etern Pare
baixa tot flames vibrant,
donant doctrina sagrada
que illumina tots els cors, etc.

Als cels i a la terra us dona
per Reina la Trinitat.
Filla del Pare us corona,
Mare del Fill encarnat,
del Paraclit Ara amada,
Esposa de sants amors, etc.

De les Ares vos publiquen
Reina, tots a plena boca,
perquè aquestes se fabriquen
del marbre de vostra roca
i en elles es celebrada
Missa amb celestials llaors, etc.

De vostre port la blancura
es pronóstic declarat
que a tots els faels assegura
la sort de l'Eternitat,
en la celestial morada
de la Gloria entre candors, etc.

La gent de la Vall d'Aneu
per guia i nort us venera,
puix que sou el consol seu
en tota aquesta ribera
i teniu assegurada
la salut en sos dolors, etc.

Els quatre llocs comarcans
humils processons disposen
cada any, i de vostres mans
lo que vos supliquen gosen;
perquè mai, sent invocada,
sabeu negar els favors, etc.

Del port a l'altra ribera
també l'aranesa gent
vos estima j vos venera
com a la perla d'Orient
i a Vós corre adelerada
reclamant vostres socors, etc.

Quan el port de neu es ple
d'hivern sens poder passar
amb seguretat i bé,
els qui per allí han d'anar,
essent d'ells amb fe invocada
el passen sense temors, etc.

En fi, sou la medicina
per a curar de tot mal
al qui a Vós devot s'inclina
li doneu remei total;
empareu-nos, Verge amada,
i escolteu nostres clamors, etc.

Puig sou Ara reservada
per a divinals fervors,
a la vostra Ara sagrada
recorren els pecadors.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi

OREMUS

Concede nos farnulos tuos, quxsurnus Domine Deus, perpetua mentis & corporis
sanita te gaudere, & gloriosa Beatx Mariw semper vírginis intercessione a presentí
liberari tristitia & xterna perfrui lxtitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen

V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.

ao00
FORNESA -	 SELI	 11110.1.


	Page 1

