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GOIGS DEL

SANT JOAN

Se venera en la Iglesia
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D el gran Rei embaixador,
Profeta i màrtir séu;
siau lo nostre advocat
Sant Joan sirvent de Nu.

Del ventre de vostra mare
ja eixíreu santificat,
en lo nom de Déu lo Pare
de tot mal sou preserbat,
després que foreu visitat
per aquell eternal Déu, Pro-etc.

Fóreu fill de Elisabeth,
i del gran veil Zacaríes,
coneguéreu al Messies
estant al ventre retret:
Vos foreu lo més perfet,
i tambél Precursor séu, Pro-etc.

De vostra nativitat
tot lo món ne te notícia,
després de Déu no s'ha trobat
sinó'l de la Verge Maria:
que és una festivitat,
alegre com tots sabeu, Pro-etc.

Treball fou de vostre pare
quan lo seu parlar perdé,
i admirada vostra mare
ignorava lo per què,
i després de haver Vos nat
va parlar amb clara veu, Pro-etc.

Entre los nats de les dones
Sant Joan sou lo major;
amb les vostres bones obres

v. Fait homo missus á Deo.

sou amat del Redemptor:
sent ja vos antes de nàixer
santificat per Déu, Pro-etc.

En las algUes del Jordà
a Jesucrist batejáreu,
i amb Id vostra pròpia
batejant lo anomenáreu:
Agnus Dei, a dit Senyor,
heu nombrat amb clara veu, Pro-etc.

Al desert vos retiráreu,
sent allí molt penitent,
i tots los vicis corretgíreu
predicant devotament:
Pero Herodes rei malvat
vostra mort consent i veu, Pro-etc.

Vos SOU Id Vid i carrera,
i advocat dels pecadors,
amb la vostra gran bandera
desitjem trobar socors:
vostres ulls de pietat
a nosaltres los gireu, Pro-etc.

Lo malalt que en Vos confia
i VOS vé a visitar,
prega a la Verge Maria
que sempre'l vulga ajudar:
i espera vostra intercessió
ser acceptada per Déu, Pro-etc.

Del gran Rei embaixador,
Profeta y màrtir sdu:
siau lo nostre advocat
Sant Joan sirvent de Déu.

R. Cui nomen eral bannes.

D eus, qui prxsentem diem honor rabi/em nobis in Beati bannis nativitate fe-
els& da populis luis spiritualium graham gaudiorum, & omnium fidelium mettles
dirige in viam saiu/is ceternx Per Chris/urn Dom/num nostrum.

!mines en Y obrador de RUBIRALTA, estamper
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