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Verge Santa d'Arboló.	 De nou la Gracia hi floria	 Vostre Cant la traduïa
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de nostra alegria,	 3.—El goig al món anunciava	 5.—Agrai vostra visita
consol en tota aflicció.	 la vostra Nativitat;	 la cosina Elisabet,

puix jamai fóreu esclava	 i una alegria infinitaSiau-nos del Cel la guia, de la culpa i del pecat.	 va inundar-vos per complet.

des de vostra Concepció.	 i, amb gais salts, el Precursor.

mig de la fosca densa	 Siau-nos...	 Siau-nos...
que escampa el primer pecat,	 4.—L'èsser vostre, en feliç hora, 	 6.—Infantareu, sense pena,
a l'Edèn hi brillà, intensa,	 va devindre un altre Cel	 el Messies al Portal
vostra llum amb tot l'esclat	 quan, Divina Engendradora,	 i de goig quedareu plena
de la proto-profecia	 s'encarna en Vós l'Emmanuel,	 la nit santa de Nadal.

qui us féu ara on s'oferia	 La tenebra es féu migdiaque ens promet el Redemptor. per la humana salvació.	 en dar a llum el dolç Nadó.

Siau-nos...	 Siau-nos...	 Siau-nos...
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7.—De pastors i reis l'estrena

de l'encens, la mirra i l'or,
restá viva en l'assutzena
virginal del vostre Cor,
on hi fou l'Epifania
perennal i sens parió.

8.—Quan Jesús fou en el Temple
presentat per vostres mans
enlairades, sens exemple,
com magnòlies fulgurants,
Ell nou gaudi us trametia
a Vós i al vell Simeó.

15.—Abans de la Reconquesta
se us donava culte igual
en la nua penya agresta
que us serveix de pedestal.
Talment ho testimonia
la Història i la Tradició.

16.—D'un castell del que ès notori
no se'n servi ni el record,
en quedó sols l'oratori
i Vós, per la nostra sort.
Confiar en l'home ès follia;
en Vós, Torre ebúrnia, no.

23.—Fama d'alta gracia us nimba
a favor dels vianants:
Si us invoca, el que s'estimba
cau indemne a vostres mans
que, amb igual soberania
trenquen ferros de presó.

Siau-nos...

24.—Teniu clara preferència
pels raiers i pescadors,
puix del riu la transparência
emmiralla a ells i a Vós.
L'ona ho canta amb armonia
i ho afirmeu amb constant do.

Siau-nos...

Siau-nos...	 Siau-nos...
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Siau-nos...	 Siau-nos...

9.—Si cercàreu, amb tristesa,
el Fill dels vostres amors,
també el goig se us dona a tesa
al trobar-lo entre els doctors,
expandint sabiduria
amb magnifie esplendor.

25.—L'aigua brava del Noguera
17.—Simbolitza vostra ermita	 perco es para als vostres peus,

que mediau en el Pallars	 ofrenant-vos la preguera
sobira i jussa; els limita	 dels cimals i de les neus,
a l'ensems que els fa d'enllaç	 l'encens de la praderia
amb la bella Argenteria,	 i el salmeig de sa remor.
traç de vostra formosor.	 Siau-nos...
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10.—Sense fites fou la joia

que Jesús ressuscitat,
bo i mostrant-vos bella toia
en les mans, peus i costat,
us dona amb
triomfador de sa Passió.

Siau-nos...	 Siau-nos...

18.—Ja menciona eixa capella
al set-cents vuitanta un any,
un prohom, dit Espanella,
descendent de Carlemany,
en llegar a Santa Maria
de Gerri una donació.

26.—En un rapte de desvari
uns ingrats amb cor de roc,
profanant el Santuari,
de Vós feren cendra al foc.
Nova imatge en ressorgia
abrandada de perdó.

Siau-nos...
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11.—Vau gosar quaranta dies
de Jesús-Crist ressorgit
compartint les alegries
que florien al seu pit.
Vos les deixa en companyia,
si us privó d'Ell l'Ascensió.

12.—En la santa Pentecosta,
al Cenacle per estoig,
l'Esperit proclama, a posta
de foc amb llengües, el goig
d'ésser Vós la Mare pia
de l'Esglêsia en desclosió.

Siau-nos...	 Siau-nos...

Siau-nos...	 Siau-nos...

20.—No tenim altra noticia
de la vostra estança aqui
que, trobada, ens sou propicia
fent miracles a ple albir.
Ni és capaç la fantasia
de donar-ne una noció.

19.—Un dels comtes pallaresos,
es diu en vells pergamins,
us feu vot si veia lesos
el dominis sarraïns
de fundar dita abadia,
baix mariana advocació.

27.—I, per dir que sou drecera
del camí que porta a Déu,
creua el riu una passera
a l'indret de vostra seu,
fent planera i breu la via
a més ferma devoció.

Siau-nos...

28.—Perquè sou la protectora
del Pallars, tot el pais
vos aclama i us honora
com el poble d'Arcalis,
a qui escau la primacia,
car sou Vós el seu blasó.

Siau-nos...
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29.—Doneu-nos salut complida
Siau-nos...	 Siau-nos...	 a persones i cabais,

defenseu del camp la vida
contra plagues, pesta i mals;
feu que el nostre terme sia
nou "terreny de promissió".

Siau-nos...

30.—A la terra catalana
esteneu vostre mantell

Siau-nos...	 d'invencible castellana
d'un seu fort i antic castell.

+.	 14.—Per 0 expressa vostra Imatge	 22.—Els ex-vots i les cadenes

+.	 Siau-nos...	 Siau-nos... 

+.	 qui en la falda d'Ella nia	 fent-vos guarda, nit i dia,	 31.—En nostra última agonia
"P 	 com, en ses mans, un moixó. 	 son de Vós constant pregó. 	 mostreu-nos Nostre Senyor.

4.	 la gaubança i el content	 que flanquegen vostre Altar

''
	reflexats en el visatge

de la Mare i el del Nen, 	
parlen clar de tantes penes
que us clignai-eu consolar;

Siau-nos del Cel la guia

pau, progrès i religió.
Serveu-li el seny, bonhomia,

Verge Santa d'Arboló.

Siau-nos...

4

'P.
+'	 V/ Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.

+-	
R/ Per què siguem dignes de les promeses de Crist.

* 4
+'	

ORACIO: Us supliquem, S2nyor Déu, que concediu als vostres servents de poder fruir sempre	 4
+'	 d'una bona salut espiritual i corporal; i per la intercessió de la benaurada sempre Verge Ma- 	 44"	 ria, prop vostre, al cel, allibereu-nos de les tribulacions de la vida present i feu-nos gaudir de	 4
+"	 la vida eterna. Per Nostre Senyor... 	 4* 4
+-	 (Amb les degudes llicêncies).	 4* 4
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13.—Per mans d'àngels transportada

de la Glòria al més alt tron,
per Déu fóreu coronada
Reina del Cel i del món,
amb dret de rnitjanceria
de la Gracia a bo i millor.

Siau-nos...

21.—Vostra falda, bona Mare,
pel malalt i el pecador
ès refugi que els repara,
ple de vida i de dolçor.
Allí tota malaltia
troba prompta guarició.
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