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EN LA SEVA
CAPELLA DE
L'ES GLÉSI A
PARROQUIAL
DE ST. LLORENÇ

DE MORUNYS

Del temple, majestuosa,
en august tron seieu;
Dels Coils Reina amorosa,
per Sant Llorenç °edict,.

Al Fuit us ha trobada
un senzill pastoret,
Ia nova han pregonada
dos fills de Sant Benet,
per nostra vall sortosa
i enllà del Pirineu: etc.

Morunys son temple us dóna,
casal de sos amors,
els Comtes de Cardona
sos béns i sos tresors;
sou mare bondadosa
que als fills propet voleu, etc.

Dels Colls vostra capella
de nostra fe és bressol,
sou moreneta i bella
i amable com un sol,
per'xò los precs, gustosa,
dels fills sempre escolteu: etc.

Us fa Déu tresorera
dels seus dons celestials;
i així sou remeiera
de tots els nostres mals,
guarint-los, pressurosa
perquè tant ens aimeu; etc.

Es vostre altar la joia
més rica que tenim,
de flors es una toia
gentil que us oferim;
un cor és cada rosa
que us diu en alta veu: etc.

Contenta l'oreneta
cada any torna al seu niu,
cada any, ¡oh Moreneta!,
aquí els devots teniu;
per veure'ns, generosa,
Ia festa costegeu: etc.

Dels Colls vostra campana
al cor ens sol parlar,
sa veu dolça i germana
ens fa riure i plorar;
pels nats vibra joiosa,
pels morts, ens diu, pregueu: etc.

Té vostra Confraria
dotze Capitulars,
apòstols de Maria,
que us resen en ses liars;
sa fe ben fervorosa
i dels seus fills guardeu: etc.

Sou Mare, sou Senyora
d'aqueix poble senzill,
que us prega i us adora
com a devot i fill;
guardeu de mal zelosa
ses cases i conreu: etc.

En tota malaltia
veniu'ns a consolar;
en rúltima agonia
veniu-nos a abraçar,
i al cel tots, piadosa,
els fills acompanyeu: etc.

Puix d'eixa vall sortosa
el vostre cel fareu,
Dels Colls Reina amorosa,
per Sant Llorenç vetlleu.
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V. Ora pro nobis sancta Dei genitrix.	 I. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

OREMUS

Concede nos famulos tuos, quesurnus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate
Mariae semper Virginis intercesione a presenti liberani tristitia et aeterna pon rui laetitia: per Christum Dominum nostrum.

I. Amen.
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