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Goigs en Lloança de

Nostra Senyora d'Arboló
de la

Parròquia d'Arcalís
Arxiprestat de Sort - - - Bisbat d'Urgell

!Oh i Mare de la alegría
Reina santa entronitzada.
Sieu-nos sempre advocada,
d'Arboló, Verge María.

Alegría singular
fou la del primer instant:
puix en gracia trionfant
vinguereu a restaurar
el que Adam perdut havia,
quedant Vos inmaculada.

Alegre estareu, Senyora,
quan l'Arcángel Gabriel,
nunci destinat del cel,
amb rendiment vos adora
com a Mare, Esposa i Filla,
de la Trinitat sagrada.

A la humil Elisabet
visitareu amb amor,
tenint ja el Redemptor
en les entranyes secret:
el Baptista amb alegría
celebre vostra arribada.

Tinguereu gran alegria,
en el portal de Betlem,
cantant, com tots ho sabem,
els Angels amb melodic
a l'infant que nat havia,
la glória tant exaltada.

Model de humilitat
foreu, Senyora, en el temple,
quant per donar-nos exemple
vostre Fill fou presentat
al Sant Veil que's derritia
per ésser l'hora arribada.

Si el cercareu amb tristors
fou trobat amb alegría
en el temple en aquell día
entre sabis i doctors,
quan l'alta sabiduría
volgué ésser manifestada.

Als pressos deu llibertat
als que es despenyen la vida
una alegria cumplida
en tota necessitat,
puix socorreu nit i día
si de cor sou reclamada.

Puig que sou Emperatrisi de la glòria, Senyora,
sieu mare y protectora
d'aquest poble d'Arcalís:
al dimoni que porfia
destorbeu nos-li l'entrada.

¡Ohl mare de la alegria,
verge santa entronitzada.
Sieu-nos sempre advocada,
d'Arboló, Verge María.

Ora pro nobis Santa Dei Genitrix	 Ut digni efficiamur promissiombus Christi

OREMUS

Concede nos famulos, qucesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate
gaudere, et gloriose Beatae Mariae semper virginis intercessione a praesenti liberan i tristitia,
et aeterna perfrui loetitia. Per Dominum

L'Emtnentisim I Reverendisstm Cardenal Casanyas, Bisbe d'Urgell, dóna i concedeix cent dies de verdadera índulgéncia, en la forma a-
costumada per l'Església, a sots els fidels sotmesos a la seva jurisdicciô, per ca da vegada que resen o canten devotament els presents goigs.
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