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Puix que tens mirada franca
i ets heroi de la virtut,
Oh Francesc, anima blanca,
protegeix la joventut.

Una mare que educava
cada fill per terra i cel,
féu de tu una joia blava
tan brillant com un estel.
Esqueixada aquella branca,
vols del teus ser ferm escut...

Des que el Crist has pogut rebre,
dins del cor li fas bon lloc;
et poleixes com l'orfebre
amb la llima i amb el foc.
Ja la teva vida es tanca
al pecat, per habitud...

L'enyorança que et marcia
-de la mare i del país-
et farà fill de Maria
i en l'estudi més precís.
Fas camí i res no entrebanca
el teu pas ben resolut...

Preparat per a la vida
amb l'estudi conscient,
el treball farà reeixida
noble ruta en creixement.
Per la joia res no et manca
quan l'amor t'ha somrigut...

Contemplant joventut trista
tan faltada d'ideals,
amb la torxa fejocista
vols guiar-la als cims més alts.
Llum de fe dels cors arranca
el teu verb i el teu ajut...

Quan vindrà negre celatge
sols de Crist seràs soldat,
el valor del teu coratge
per tot Lleida és pregonat.
La destral de l'odi esbranca
fruits madurs en plenitud...

Et preparen ben a posta
un parany acorador,
1)&6 tu dius la resposta,
«Sóc catòlic», sense por.
El mal vent torç  la salanca;
tu ets un roure en fortitud...

Veus el cel que ja t'espera,
i en aquell darrer moment
escriuràs el que delera
el teu cor i el pensament:
pau i amor, perns de palanca
entre tu i els qui has volgut...

El martiri t'asserena
i amb la força dels teus cants,
abastaves la carena
on el Crist congrega els sants.
Ara, al cor no posis tanca,
vetlla el món esmaperdut...

Puix que tens mirada franca
i ets heroi de la virtut,
Oh Francesc, anima blanca,
protegeix la joventut
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GOIGS EN LLOANÇA DEL BEAT

V/. Pregueu per nosaltres benaurat Francesc. 	 R/. Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.

PREGUEM
Déu omnipotent i etern, que atorgareu al jove Francesc de Paula la fermesa de la fe durant la seva vida i una
caritat ardent en el seu martiri, concediu als vostres fidels que, imitant Grist, avancin més i més en el seu amor

i en el dels germans. Per Grist Senyor nostre. RI Amén.
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