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Y	 Laetamini in Domino et exsultate, iusti.	 1. Et gloriamini, °mires recti corde.
OREMUS

Deus, qui beatum Sebastianum, martyrem tuum, virtute constantiae in passione roborasti, ex eius nobis imi-
tatione, tribue, pro amore tuo prospera mundi despicere et nulla eius adversa formidare. Per Christum Dominum
nostrum. I Amen.

(AMB LLICBNCIA BCLESIASTICA)
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GOIGS DE SANT SEBASTIÀ, MÀRTIR
PATRÓ DE GUIMERA

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

Si el martiri us conferia
el poder de llescar el Pa:
Nodriu-nos d'Eucaristia,
Cavalier de l'alegria
i Patró de Cuimera.

Soldat noble de l'imperi
i cabdill entre milers,
vostra vida és un misteri
entre lliris i esbarzers.
Entre l'odi i la follia
descobríeu el cel clar.

Nodriu-nos...

Vostre pare és de Narbona,
vostra mare és de Milà.
¿Qui us teixia la corona
immortal de cristià?
¿Qui us dictà l'Avemaria,
un arcàngel o un pinsà?

Nodriu-nos...

Us alleta, en el silenci,
el diàleg amb l'Amat.
Quan la Iluita recomenci
veurem vostra caritat.
És quan Roma s'enrogia
que us floria el roserar.

Nodriu-nos...

Al servei de l'Evangeli
consagreu la joventut.
Us triàvem perquè arreli
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entre els nostres, la virtut.
Feu-nos sempre companyia,
ensenyeu-nos d'estimar.

Nodriu-nos...

L'alegria és patrimoni
dels soldats de Jesucrist.
Que la vostra veu ressoni
al cor jove que viu trist.
Deu-nos vostra valentia
per somriure i per lluitar.

Nodriu-nos...

Sou apòstol dels més febles,
de les vídues i els infants.
Emparàveu els deixebles
i els neats cristians.
Quan la fúria els perseguia
heu vetllat el colomar.

Nodriu-nos...

Confesseu a boca plena
vostra fe en el Verb diví.
¿Podrà un llop de mala mena
apartar-vos del camí?

¡Ai, Jesús com somriuria
esperant-vos al replà!

Nodriu-nos...

Amb l'arc iris de la Gràcia
s'illumina el vostre front.
Rera el seny teniu audàcia
per commoure tot el món.

Convertiu l'entranya impia
en cor tendre de germà.

Nodriu-nos...

El turment de les sagetes
enriquia el vostre cos.
¿Quin vol d'àngels i orenetes,
quina pluja lieu de flors,
en l'albada d'aquell dia,
us deuria confortar?

Nodriu-nos...

Us emmena a les altúries
la carícia dels assots.
Rera l'odi de les fúries,
nostra vila fa els seus vots.
Perquè el poble s'hi confia
allargueu la vostra mà.

Nodriu-nos...

Beneïu la nostra casa
i les terres de conreu.
Conserveu, viva, la brasa
que encengué Jesús en Creu.
Desterreu la malaltia

guardeu-nos el Ilindar.
Nodriu-nos...
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