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Sant Angel

Custodi

de

Seròs

Puix que el poble en vós confia
i us venera tan joiós,
Angel sant, custodi i guia,
vetlleu per la patria mia,
vetlleu sempre per Serbs.

La divina Providència
amorosa disposh
que tingués nostra existència
un sant angel per guardia;
tenim doncs del primer dia
un amie el més zel6s... Angel sant, etc.

Per a tota criatura
si ha tingut Den tal bondat,
no ha deixat sense igual cura
a tota societat,
per això un angel envia
a cada poble i nació... etc.

Quan un jorn de reconquesta
Catalunya i Aragó
entre esplais i crits de festa
enarboren un penó
es el de la fe que un dia
forma 1' esser de tots dos... etc.

I a l'empar d'un veil Moncada
nostre poble es reuneix,
Vilaseca es despoblada
i Seròs amb ella creix
i els camps de guerra canvia
en horta i lloc deliciós... etc.

Aia torre d'Avenganya
Sant Joan de Mata hi fa
el primer bressol d'Espanya
per a l'Orde que funda;
si el poble altre ajut voila
altre en troba allí amorós... etc.

Si el magnat i els religiosos
a Seròs van protegir
amb favors molt més gloriosos
el volgué el cel destingir
fen-li veure que gaudia
d'un Patró molt poderós... etc.

Vingué una trista jornada
que la pesta ens va assetjar
i als pobles de l'encontrada
rigorosa va delmar;
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portá dol la rodalia
en trángol tan dolor6s... etc.

Tradició que encara pei dura
conta que un angel fou 'vist
en blanca cavalcadura,
rodejant el poble trist,
i amb sa espasa detenia
aquell flagell tan afros... etc.

Un favor tan excel-lent
no fugi de son record
i a la veu d'agraTment
no volgué el poble ésser sort
i honorar-vos prometia
divendres pascuul joiós... etc.

Cada nova meravella
es motiu que el fa pensar
en bastir-vos la capella
on tinguésiu propi altar;
i amb almoines que rebia
aixeca un temple preci6s... etc.

Angel Sant, nostre Custodi,
demaneu per caritat
al Senyor que es fongui l'odi
fent tots una germandat,
fins que arribi el feliç dia
de formar un chor gloriós... etc.

En pesta, malura i guerra
i en tota necessitat
no desampareu la terra
que Den us ha confiat
puix tenim nostra alegria
i consol fins ara en Vós... etc.

Si els fills de Seròs s'allunyen
no per co us obliden mai;
els pesars que al cor retrunyen
troben en vostra fe esplai;
qui essent així no vindria
a reveure-us dalerós... etc.

Puix que el poble amb alegria
us venera tan joiós... etc.
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