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GOIGS A

Nostra Senyora de Carramia
que és venerada a la seva Ermita de la

Parròquia d'Abella de la Conca (Lleida) del Bisbat d'Urgell

De Déu el Pare venia
a Vós Donzella sens par,
quan l'Angel amb alegria
l'ambaixada vos portà;
Mare de l'infinit Senyor
restareu acompanyada.

Oh Mare...

La Santa Nit de Nadal,
partera fóreu Maria
de nostre Déu eternal
dins de una Establia:
volgué nostre Redemptor
fos tan baixa la posada.

Oh Mare...

Els tres Reis de l'Orient
vingueren de companyia
a adorar l'Omnipotent
en els braços de Maria
guiats per la resplendor
d'aquella Estela tan clara.

Oh Mare...

Al peu de la Creu posada
Ilastimada i amb gran dolor,
mirant aquella llançada
fou de gran compassió;
vingué la Resurrecció
quedareu aconsolada.

Oh Mare...

Els Cels mostren alegria
de Vós Reina coronada;
quan us veuen clavellina
de la terra trasplantada;
ja no hi haura més tristor
per a Vós ja és acabada.

Oh Mare...

El Senyor que us ha creada
per sa infinita bondat
al Cel Vós ne sou pujada
amb tanta prosperitat:
dispensera sou del tresor
i de nosaltres advocada.

Oh Mare...

Per haver-vos tan amada
Pare, Fill i Esperit Sant
Corona vos han posada
ninguna meresqué tant;
donareu-vos possessió
de Reina tan soberana.

Oh Mare.

Oh Providència divina
i que bé se és ordenat
tinguésseu vostra Capella
una llegua lluny de poblat:
tal socors haveu trobat
en aquest bosc i muntanya.

Oh Mare...

De Vós esperem socor,
Estela glorificada,
Esposa del Redemptor
de Carramia intitulada.

Y. Preguem per nosaltres, Mare Santa de Déu. 1. Perquè siguem dignes de les promeses del Crist.

PREGUEM
Concediu-nos a nosaltres, els vostres servents, Senyor, que frtfirn sempre de salut en l'anima i

el cos i, per intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguem alliberats de la tristesa present
i puguem fruir de l'eterna alegria. Per Crist, Senyor nostre - Amén.
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Vostres goigs amb gran place
cantarem Verge sagrada:
Oh Mare del Redemptor
de Carramia intitulada.
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