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GOIGS EN LLOANÇA DEL

SANTISSIM SAGRAMENT
Per la nostra benaurança

en l'Amor, diví Present:
Sigui eterna la ¡loan ça
al Sant issim Sagrament.

Si la humana criatura
vol tenir la Immensitat,
Ia fa seva en I'llbstia pura
que és Jesús Sagramentat.
Déu fet home té frisança
de Iliurar-se al pit brusent...
Sigui eterna la ¡loan ça
al Santissim Sagrament.

Aquell vespre del Cenacle,
feia el món sortós hereu
del seu Cos— viu, pel Miracle —;
de la Sang, vessada en Creu...
Si en el cor Intima estança,
tenim Crist perennement,
sigui eterna la ¡loan ça
al Santissim Sagrament.

Bo i tornant-se'n vers el Pare,
s'ha quedat en mig dels fills.
I ens ha dat la seva Mare
perquè ens guardi de perills,

i a la Taula de gaubança
vetlli el Pa —diví Aliment —.
Sigui eterna la ¡loan ça
al San tissim Sagrament.

Era blat digne i propici
que fou rnblt pel vil pecat:
inefable Sacrifici
per salvar la humanitat.
I en pa blanc, sense recança,
es consagra en tot moment:
Sigui eterna la ¡loan ça
al Santissim Sagrament.

Cada Missa renovella
tot el mèrit del Senyor:
Sol puríssim, blanca Estrella
que s'aixeca en l'horitzó
i s'immola en delectança,
fent-se Víctima incruent.
Sigui eterna la ¡loan ça
al Santissim Sagrament.

I quan l'aspra malaltia
per l'espai fa ressonar
la campana dolça i pia
que acompanya el Combregar

el malalt té la fiança
de consol i guariment.
Sigui eterna la ¡loan ça
al Santissim Sagrament.

Tot et poble el glorifica
quan els camps fan d'encensers
i, en Custòdia pulcra i rica,
beneeix llars i carrers...
Regne excels de benaurança
que duu el Corpus resplendent!
Sigui eterna la ¡loan ça
al Santissim Sagrament.

A l'Altar, sublim Calvari,
s'alça 11-16stia triomfant,
i al cel d'or d'un breu Sagrari
hi ha l'Amor que estima tant...
Per la Vida i l'Esperança;
per la Pau del món sol rent:
Sigui eterna la ¡loan ça
al Santissim Sagrament.

Per la nostra benaurança,
que és Jesús, viu i present:
Sigui eterna la ¡loan ça
al Santissim Sagrament.

)'.r. Panem de Coelo praestitisti eis (alleluia).	 4r. Omne delectamentum in se habentenz (allelúia).

OREMUS

Deus, qui nobis sub Sacranzénto	 passionis tuae memóriam reliquisti: tribue, quaésum us,
ita nos Cdrporis et Sánguinis tit/ sacra mystéria verzerdri; ut redemptiónis tuae fructum in nobis

itígiter sent/Omits. Qui vivís et regnas in saecula saeculorum. 4(. Amen.
TORNADA

Per la	 nos_tra be_nau _ ran_ca	 _mor, di	 vi pre _ sent . Si _ a e _ ter_ na	 la Ito _ an_ca	 al San.
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_	 Sa_gra _ ment.	 Si la bu_ ma _ na cri _ a _ tu _ ra vol te _ air la Im_men_si _ tat, la fa	 se_va en l'Héstia
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Lletra de Miguel Bosch i Jover. Música del Revnt. Mossèn Francesc Baldelló
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Puig és pa que dona vida
al cor nostre defallent,
canta, llengua, amb yeti ardida
el San tissim Sagrament.

Quan la Hum de fe primera
aclarí l'home rebel,
ja és donada imatge vera
del que fóra el pa del Cel:
Isaac, hòstia escollida
llenya i foc veu solament.
Canta, llengua, amb veu ardida
el San tissim Sagrament.

Al desert, el poble enyora
d'Israel la mel i el pa,
i com rou, a cada aurora,
li plovia el sant Mannà;
neu a tofes, beneïda
que el miracle nou pressent.
Canta, Ilengua, amb veu ardida
el Santíssim Sagrament.

Fou al vespre de la Cena
del major dels Dies Sants,
que fet menja, Crist s'ofrena
als dotze íntims amb ses mans.
Recordanca amorosida
de la vostra mort cruent.
Canta, Ilengua, amb veu ardida
el San tissim Sagrament.

Dins l'aplec dels que amb fretura
us segueixen dia i nit,
amb escreix, sense mesura,
a milers haveu nodrit.
Un sol pa no tindrà mida
pels qui cerquen aliment.
Canta, llengua, amb veu ardida
el Santissim Sagrament.

Urbh. Quart instittaa
la diada del Cos Sant:
tot el poble lloaria
del Senyor el jorn esclatant.
Dolça amor, pau exquisida,
Corpus Christi, Sol ixent.
Canta, ¡lengua, amb veu ardida
el Santissim Sagrament.

La ciutat de Barcelona,
envers l'any mil tres-cents vint
s'hi sumava, la segona.
Triomfal hi va acudint
gent a estols presta a la crida
del devot Conseil de Cent.
Canta, llengua, amb veu ardida
el Santissim Sagrament.

De llavors, es fa la festa
del Misteri gloriós;
n'és catifa la ginesta,
cants i encens hi ha al seu redós.
D'En Martí el tron regi oblida
el que val l'or i l'argent.
Canta, Ilengua, amb veu ardida
el Santissim Sagrament.

Per honrar l'Eucaristia,
cristians vinguts d'arreu
Barcelona amb goig rebia
l'any després del Jubileu.
Amb la pau que ella convida
visqui unit l'home creient.
Canta, ¡lengua, amb veu ardida
el Santíssim Sagranzent.

Puix és pa que dóna vida
al cor nostre defallent,
canta, Ilengua, amb veu ardida
el San tissim Sagrament.

'V. Panem de Coelo praestitisti eis. (Allelida). Itr. Omne delectamentum in se habentem.

OREMUS

Deus, qui nobis sub Sacramento mirábili passionis tuae memáriam reliquisti: tribue, quaesumus,
ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mysteria venercíri ; ut redemptiónis tuae fructum in nobis

ingiter senticímus Qui vivís et regnas in saecula saeculoruaz. 4r. Amen.
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Puix es Pa que	 do _ na vi _ da al cor nos_tre	 de _ fa_ lient:	 Can _ ta, lien_gua,amb veu ar_ di _

el San_tis_stm Sa_gra_ment. Quan del món la	 Hum prt _ me _ra a _ cla _ ri l'ho_me re _ bel,	 ta és do

na _da Imat_ge	 ve _ ra del que	 fo_ra el Pa del cet 	 I _ sa _ ac, hóstia es_co _ Ili _ da, Ile_nya i toc veu so _ la _ ment.

Lletra de Jaume Calvó i Casanovas. Música del Revnt. P. Josep Antoni de Doniistia, O. F. M. Cap.
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AQUESTS DOS GOIGS HAN ESTAT PREMIATS

AL CONCURS LITERARI ORGANITZAT PELS

AMICS DELS GOIGS
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ A BARCE-

LONA DEL XXXV  CONGRES EUCARÍSTIC

INTERNACIONAL, POSAT SOTA LA PROTEC-

CIO DE LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT

L'Excm. i Revdm. Sr. Bisbe de Barcelona Dr. D. Gregori Modrego Casaus, s'ha dignat conce-

dir cent dies d'indulgència a tot fidel diocese) que amb devoció canti o resi els presents Goigs
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