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Gloriosa Imatge del Sant Crist de Mur

V "<t*

Goigs que es canten a la
Digern t&r.s amb gran dolor
A Jesús en Creu clavat:
Misericòrdia, Sényor,
Perdoneu-nos tot p at.

Mirem en la Creu sagrada
Tan llastimosa Figura;
Aquella carn destrossada
Y aquell cor ple d'amargura.
¡Ay! Jesús, jo 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 a dat.

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

Amb dolor r anrargura
Contemplem el Rey del Cel,
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 esperimenta,
El juheu barbarament
Vinagre amb fel li presenta:
Beguda de tal sabor

non a t.

¡Que ditx,.!	 constituiu
Fills de la Verge Maria:
Inclinat de cap moriu .
¡Oh be meu! i vida mia
Veus aqui a on vostre amor
Jesus meu, ves ha portat.

Vostre sant costat obri
-Una barbara llansada;
La sang amb aigfia en sorti
De l'obertura sagrada,
Per llimpiar et pecador,
Per sos pecats embrutat.

Els merits de la pasió
Que sufrí Jesús, mon Deu,
Siguin sempre protecció
I remei del poble ,ett
Tinguem confiança i amor
A Jesus Crucificat.

De Mur sou el gran consol,
¡Oh Santíssima Figural'
Sou Pampaio en iostre dol,
Afliccions I desventura,..
Sou el nostre Salvador
I poderós Advocat.

Si de pluja la escassés
Les nostres fruits amenaça:
De vos logrará el pagés
Que raigüa no sigui escaça:
Si amb cer Ilimpi i fervor
Vos invoca el pabordad.

Puix sou ncstre Redemptor
I tan vos havem costar,
Misericórdia 'Senyor,

-Perdoneunos tot pecat.
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Respice qusumus, Domine,super hanc farniliam ruam, pro qua Dominus poster J.esús Christus

non dubitavit manibus tradr nocentium, et crucis subire tormmtum. Qui tecum vivit.

Im pi-in-lase y cántese los anteriores gozos. __ Agustin Vidal V. G.=-Sello del gobierno eclesiastico.

El Excm. é Itlm. Sr. Bisbe de Girona Dr. D. Constantí Bonet i Zanuy, concedi 40 dies de indulgencia a cada un
dels fidels que cantin o sentin cantar els citats goigs i altres 40 dies als que resin lentament i amb devoció.
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