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SANT CELDONI Y SANT HERMENTER
flue 's morn en la Iglesia-Monastir de la UaII de Sellés, bishal de Suisun

Contra 'Is erros dels pangas
• amb valor os resistiau,
• y en els dogmes cristians

amb sermons els instruiau;
• refutant el va poder

N
Cantarem amb molt plaer,

vos tres goigs, Mártirs sagrots:

N,	 S- ants Celedoni y Hermenter

N siau nostres advocats.
-

N P- er l'antiga capital
Nk del reyalme de Lleó

N
una gloria molt capdal
es la vostre germandó;

N.	 ¡de sants Mártirs bell planter!

Nk
pera 'I cel foreu tots nats.

N
De Marcel y Santa Nona

el llinatge molt honreu,
N de virtuts bella corona

N
a llur sang noble posèu;
dotze fills, que vareu ser,

N foreu tots martirizats.

N Sots de Roma la bandera

N
amb honor vareu Iluytar,
al ensemps que la senyera

NI, de la Creu vau defensar;

N,	
de Jesus, Rey verdader,
os mostrau valents soldats.

1'41

de Ilurs falses deitats.
No us captivan amb ofrenes,

afalags, ni richs presents,
no us espanten ies cadenes,
els assots, ni altras torments;
vostre acèrrim pit guerrer
no s' aplana en mil combats.

Calahorra fou teatre
de suplicis molt terribles
que no perxó va abatre
vostres ánims invencibles;
del triomf amb el Ilorer
justament sou coronats.

Pel crudel tirá, rendit,
esbravant el seu furor,
publicar fou proibit
tais prodigis de valor;
ordená'l jutje sever,
d'amagat ser degollats.

D'holocaust sagrat olor
ja's sentia quan tirou
blanch sudari y anell d'or,
que amunt pujen, com un au;
per un núvol missatger
galantment son acceptats:

A la pátria celestial
els segueix el vostre esprit,
y al torrent del Arenal

vostre cós quedó en oblit,
fins que 'I cel públichs va fer
els prodigis alli obrats:

Per divina omnipotencia
es partí 'I sagrat tresor,
y a Sellés la Providencia
dispense' 'I preuat favor;
sou l' orgull d' aquest terrer
ahon foreu transportats:

Vostra festa es celebrada
tots els anys amb devoció,
y esta Vall está posada
baix la vostra protecció;
pregonant el gran valor
de sos Mártirs venerats;

Pel greu mal de trencadura,
com en altre malaltia,
el devót amb fè y ternura
en vosaltres molt confia;
el remey troba certer
en lo que sou reclamats:

TORNADA

Puig mostrau vostre poder
si os invocan confiats:

Sants Celdoni y Hermenter,
siau nostres advocats

Pf Loetabuntur in cubilibus suis.Ilk 	 y Exultabunt sancti in gloria.

N
‘

O REMUS
Itk	 17 eus, qui gloriosos IV,artyres Hemeterium et Celedonium in tui nomini confessione roborasti; concede

N propitium; ut quorum corpora veneramur in terris, eorum aspectu perfruamur in ccelis. Per Christum...Amen.

14k 	 (amb llicencia de la Autoritat Eclesiástica)
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