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Clar espill de la virtut
davant Déu tot poderós
Valeu al qui a Vós acut,
Sant Antoni Gloriós.

Fóreu fill de gran noblesa
d'Egipte, patria famosa,
vostra vida gran ditxosa
comenceu per la pobresa,
puix tot ho donáreu Vós
en la vostra joventut
i de tots fóreu tingut
per home molt virtuós.

Al desert molt solitari,
penitent, anacoreta,
per a fer vida perfecta
anàreu vos solitari,
estant sempre fervorós
en empleos de virtut,
rendit a la servitut
de vostre Déu poderós.

Gran guerra mogué el dimoni
contra vostres perfeccions,
perseguit en tentacions,
vostra santa vida Antoni,
puix afligit vostre cos
gran poder haveu tingut
i de satanas astut
heu eixit victoriós

Dintre d'una cova obscura
vint anys visquéreu tancat
amb pa i aigua alimentat
fent penitencia dura
i als qui venien a Vós
com a font de la salut
ensenyaren gran virtut
molt humil i amorós.

Miracles obrareu grans
en totes enfermetats,
deslliurant endemoniats
i als contrits tornareu sants.
Lo dimoni cavilós
afrentat i encorregut
oint vostre nom sabut
sempre fugia de Vós.

Lo jorn de la vostra mort
angels baixen de l'altura,
puj ant vostra anima pura
dalt de la divina cort;
allí teniu gloriós
de premis gran rnoltitut,
gosant la beatitut
per a sempre molt ditxós.

Ara tots amb reverencia
vos supliquem confiats
que nostres necessitats
aiscan de Vós clemència,
puix sou Vós tant piadós
com de tot home es sabut,
que en les bèsties fins virtut
teniu per lliurar Vós.

Puig que sou tant poderós
que al pecat haveu vençut,
d'ell i del dimoni astut
guardeu tots els pecadors,
clar espill de la virtut
davant Déu tot poderós.
Valeu al qui a Vós acut.
Sant Antoni Gloriós.

V. Ora pro nobis Sancte Antoni.
R. Ut digni efficiamur prgmissionibus Christi.

OREMUS

Intercessio nos quaesumus Domine beate Antonii abbatis commendet,
ut quid nostris mentis non valemus, ejus protectione asse quamur. Per
Christum Dominum nostrum. Amen.
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Roc, per vostra gran virtut
de la divina clemència.
Alcanceu-nos la salut,
guardeu-nos de pestilencia.

Narbona, ciutat francesa,
vostra patria natural,
fill de pares principals,
gent de grans bens i noblesa;
Vós tots els bens i herencia
alla, en vostra joventut
dar als pobres heu volgut,
per amor i per clemència.

A's dotze anys ja començareu
mostrar vostra santedat ;
apartant-vos del pecat,
la perfecció abraçareu.
Segons diu l'experiècia
fóu tant grant vostra virtut,
que el món sempre us ha tingut,
per espill de penitencia.

Vestit d'habit penitent
a Roma féreu camí,
per Italia pelegri,
servin a l'Omnipotent
per terres de gran dolència,
amb la divina virtut
a molts donareu salut,
lliurant-los de pestilència.

Quan rebéreu la ferida
d'una sageta cruel,
un angel baixa del Cel
a dar-vos salut i vida,
tractant-vos de fer absència
d'aquell poble conegut;
gran sentiment fou tingut
quan partireu de Plasencia.

Quan a Narbona tornareu,
ningú ja us coneixia;
fóreu pres com a espia
i en dures presons estrareu,
pelt. Vós amb paciencia
sense ésser mai conegut
prenguéreu cinc anys amb gust
la presó per penitencia.

Als trenta dos anys d'edat
morireu en les presons
ambs tantes perfeccions,
que el gran Déu sera, empenyat
que donaria audiencia
al devot que a Vós acut,
prometent-h dar salut
per medi de sa clemencia.

Puix que sou tant poderós
davant Deu omnipotent,
la. vostra devota gent
estant confiats amb Vós,
que de mal de pestilencia
seran guardats amb salut,
i a Vós tant conegut
amaran amb reverencia.

Roc per vostra gran virtut
de la divina clemència.
Alcanceu-nos la salut,
guardeu-nos de pestilencia.

V. Ora pro robis sancte Roche.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

OREMUS

Concede, guaesumus, omnipotens Deus, ut intercedente beato Rocho
conf essore tuo, a cunctis adversitatibus liberemur in corpore et a pravis
cogitationibus mundemur in mente. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
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