
Déu omnipotent i etern, vós heu portat a la gloria del cel en cos i Anima la immaculada Verge Maria,
Mare del vostre Fill; feu que, amb l'esguard fit en les coses celestials, mereixem de tenir part en la
seua glòria. Per Crist, Senyor nostre. Amen.

PREGUEM:

Goigs de Nostra Senyora
del Monestir de Santa Maria

de la Parròquia, i Ex - abadiat de GERRI DE LA SAL
Bisbat d'Urgell

De GERRI sou protectora
i Mare del Salvador;

Preserveu als qui us reclamen

de tot mal, pena i dolor (bis)

Des del Cel us envia
la Trinitat embaixada,
que, de virtuts coronada,
Gabriel us salua;
prenent en vostres entranyes
carn Humana el Salvador ...

Preserveu

Fou el segon quan tinguereu
en Betlem al Fill de Déu,
al qual pastors adoraren
per els avisos del Cel;
oferint-vos quant tenien
de presents amb amor...

Preserveu...

Els Reis Mags veient l'Estrella
en el Cel tant relluent
el tercer goig us donaren
partint des de l'Orient
adorant al vostre Fill,
oferin Mirra, Encens i Or

Preserveu

Quan veiereu ressuscitat
a vostre Fill el terç  dia,
us causa gran alegria
i fou dels goigs el goig quart;
quant a tot l'apostolat
l'ocupava el temor...

Preserveu...

El cinqué fou l'Ascensió
triomfant del vostre Fill,
quant en el Mont d'Olivet
al Cel s'en pujà gentil;
fent-vos a Vós i als apòstols
dispensers del seu tresor...

Preserveu

Junt amb tot l'Apostolat
devallà l'Esperit Sant
amb llengues de foc ardent
a tots els cors abrandant;
fou aquest el sisé goig
que logra el vostre amor...

Preserveu...

Tingueren els goigs complerts
en vostre amor, Senyora,
quant Déu en el Paradis
us corona Emperadora
ja en el Cel sou coronada,
regneu sempre en nostres cors...

Preserveu

Vostra imatge singular
ja mai ningú ha sabut
qui fou el qui la forma
sinó el gloriós Sant Lluc;
Oh! que prenda tan immensa
GERRI deu a vostre amor...

Preserveu...

Sent Vós nostra protectora,
us supliquem de bon cor...

Preserveu als qui us reclamen

de tot mal, pena i dolor (bis)

Pregueu per nosaltres Santa Maria, Mare de Déu. — Perqué siguem dignes de les promeses del Grist.
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DE LES BREUS NOTES HISTORIQUES SOBRE
EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GERRI

ANTECEDENTS:

Els historiadors Manuel Riu i Riu, Ramon d'Abadal i Vinyals, Ignasi M. Puig i Ferreté i
Antoni Pladevall, coincideixen a afirmar el mateix:

"No podem assegurar res que sigui anterior a finals del segle VIII sobre els monestirs catalans,
tot allò que horn digui fins al present seran hipòtesis mós o menys gratuites;... a l'Urgell, pert), es
permet de suposar i fins i tot precisar l'existència de moltes cases com a anteriors a principis del
segle IX, i, per tant, visigòtiques —entre elles Gerri— Pert) no tenim cap noticia directa anterior a la
datt esmentada. Perquè en cap lloc s'han efectuat excavacions que aportin quelcom sobre la seva
extructura en epoca visigòtica; si es que realment aleshores existien..."

DUES DADES HISTORIQUES CERTES:
Any 807: el 20 de juny d'aquest any el prevere ESPANELL i els seus companys Teodeball

Astanel, Donat, Astari i Grasemi. erigeixen en Monestir reglésia de Gerri, seguint els tipus antic de
pacte visigòtic, es a dir un contracte entre ells pel qual Espanell era anomenat Abat. El Monestir es
posat sota l'advocació de St. Vicens.

Any 966: Es aquest un any molt important per la vida del Monestir de Gerri. El 16 de novem-
bre, en temps de l'Abat Ató-Bonfill, una butlla del Papa XIII l'allibera de la jurisdicció episcopal,
posant el Monestir i tots els seus bens sota la dominació i protecció romana Rs en aquesta butlla
que si adjunta al títol de St. Vicens els de Sta Maria, St. Miguel Arcangel, St. Joan, precursor i St.
Pere Apòstol. A partir d'aquesta butlla es anomenat sovint: Monestir de Santa Maria.

JUSTIFICACICI: 50 exemplars, signats. 2000 exemplars de caracter popular.

Dibuix: Joan Caballé Sumalla - Diseny: Joan Fusté - Tipografia: J. Ros

Gràfiques ROS - La Pobla de Segur 1996	 Dipòsit Legal L. 923-1996


	Page 1
	Page 2

