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Goigs que es
canten a la

gloriosa
imatge del

r,om
Sant
Crit

de Mur
Diguem tots amb gran dolor
A Jesús en creu clavat:
Misericordia, Senyor,
Perdoneu-nos tot pecat.

Mirem en la Creu sagrada
Tan llastimosa Figura;
Aquella carn destrossada
Y aquell cor ple d'amargura.
¡Ay! Jesús, ¡o el mal factor
Soc, qui aixi vos he posat.

Contemplem aquell cap sant
Foradat per les espines,
La sang a raudals rajan
Per aquelles carns divines
Tal corona de dolor,
Nostre mal pensar li ha dat.

Mirem amb claus traspassades
Aquelles mans divinals;
Pagan les nostres errades
Dels tocaments criminals:
Per tos pasos, pecador
Es també de peus clavat,

Amb dolor i amargura
Contemplem el Rei del Gel
Despullat en la Creu dura
Sens tenir ni un pobre vel,
Tal pobresa i deshonor
Causa nostra vanitat.

En mig de la set ardent
Que Jesús experimenta•,
El iuheu barbarament
Vinagre amb fel li presenta:
Beguda de tal sabor
Nostre gola li ha donat.

V. Us adorem, Grist, i us benelm

¡Que ditxa! ens constituïu
Fills de la Verge Maria:
Inclinat de cap moriu
¡Oh be meu! i vida mia
Veus aqui a on vostre amor
Jesús meu, vos ha portat.

Vostre sant costat obrí
Una barbara Ilansada;
La sang amb aigua en sorti
De l'obertura sagrada,
Per llimpiar el pecador,
Per sos pecats embrutat.

Els mérits de la Passió
Que sofrí Jesús, mon Déu,
Siguin sempre protecció
I remei del poble séu
Tingem confiança i amor
A Jesús Crucificat.

De Mur sou el gra' n consol.
¡Oh, Santíssima Figura!
Sou l'amparo en nostre dol,
Afliccions i desventura,
Sou el nostre Salvador
I poderós Advocat.

Si de pluja la escassés
Les nostres fruits amenaça:
De Vos lograra el pagés
Que l'aigua no sigui escaça:
Si amb cor l limpio i fervor
Vos invoca el Pabordat

Puix sou nostre Redemptor
I tan vos havem costat.
Misericordia Senyor,
Perdoneu-nos tot pecat.

R Perque per la vostra Creu htu redirnit el món

Us PR EGUEM , Senyor que mireu a la vostra família per la quai Nostre Senyor Jesucrist no ha-
dubtat entregar-se a moans dels malefactors i pa -tir el torment de la Creu. Ell viu i regna amb Vos
pels segles dels segles. Amen.

El Sant Crit de Mur es vertera al temple del C017 junt hist3ric-artistic de Mur, monument artistic nacional.:‘..)1
das de 1.920.81sbat d'Urgel' i arxiprestat de la conca de Tremp.
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