
Vostres goigs amb gran plaer
cantarem Verge Maria.
Puix la vostra Senyoria
es la Verge del Roser.

Déu planth. dins Vós, Senyora,
lo Roser molt excellent
quan vos féu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al missatger
que el Cel vos trametia
Déu lo Pare, qui volia
fóssiu Mare del Roser.

Del Sant Ventre produida
la planta del Roser verd,
fou dels angels circuïda
i servida amb gran concert;
i ma ta pur i sencer
vostre cos amb alegria
quan pari en l'establia
lo celestial Roser.

Quan los Reis devots sentiren
del Roser la gran olor,
amb l'estel ensems partiren
per adorar lo Senyor,
i trobaren ser lo ver

de Balaam la profecia
quan vostra Mercè tenia
en los braços lo Roser.

Gran del it vos presentava
vostre Fill ressuscitat,
amb cinc roses que portava
en les mans, peus i costat,
per les quals lo Llucifer,
qui dels sants l'infern omplia,
fou robat en aquell dia
que foil lo sant Roser.

Reparada la gran erra
de Adam per mort cruel,
transplantat fou de la terra
lo Roser dalt en lo Cel;
i pujant amb gran poder
lo partir no us entristia,
contemplant Déu com rebia
amb gran goig lo sant Roser.

No fou de menor estima
lo goig de l'Esperit Sant,
quan vingue de l'alta cima
a vostre Collegi Sant,
i regar aquell planter,
que lo gran Déu elegia,

per estar en companyia
del celestial Roser.

Vostra vida ja acabada
lo major dels goigs senti,
quan a Deu sou presentada
triomfant al Paradis,
i Senyora us volgué fer
del gran hort que posseïa,
collocant-vos com devia
sota l'ombra del Roser.

Manà vostra Senyoria
als Frares Predicadors,
que de vostra Confraria
fossin instituidora;
i aixi ells l'han fundada,
obeint Vostre voler,
dignament intitulada
Verge i Mare del Roser.

Tornada.

Puix mostrau vostre poder
fent miracles cada dia,
preservau, Verge Maria
los confrares del Roser.

y Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis.	 g Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

O rem us : Deus, cujos Unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam -nobis salutis ceternce prcemia comparavit:
concede qucesemus; hut xc ,nysteria sanctissimo Beatce Marice Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent,

et quod promittum, assequamur. Per eundem Chris/urn, etc.
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