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VI. Heu fet vostres, benaurances

que provenen de la creu,
les angoixes i esperances

d'aquest poble que estimeu.

Per l'amor que ens redimia,

redimiu Jerusalem.

Empareu-nos...

VII. Des de cada tros de feixa

on el blat va germinant,

el cor nostre mai no deixa

d'invocar-vos treballant.

Defenseu la pagesia,

que nosaltres no en sabem.

Empareu-nos...

VIII. Protegiu-nos en la vida
contra el mal i la dissort;

inclineu-vos entendrida

sobre el nostre I lit de mort.
Acotxeu-nos amb mà pia
en aquell moment suprem.

Empareu-nos...

Titular, en el Misteri

de l'Assumpeiú

Es per vós que fills del Pare

germans esdevenim.

Sota el vostre escalf de Mare

som l'església de Sant Guim.

Oh, doneu-nos l'alegria

de saber que ens estimem!

Emparen-nos,..

Oh, Mestressa segarrenca,

que en sabeu de proveir!

La filiada famolenca

apeixieu de pa i vi.

En la santa Eucaristia

fam i set assaciem.

Empareu-nos...
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Puix de cor, Verge Maria,
l'esperança en vós posem:
Empareu-nos nit i dia
sota el nom de sant Guillem.

I. Vostra imatge fou trobada

com qui troba un ric tresor:

¿Que us va dur per la contrada

si no us duia el vostre cor?
Resplendiu com pedreria

en l'altar que us aixequem.

Empareu-nos..,

II. Dolça Verge camperola,

sou la Mare de Jesús,

d'aquell Fill que us aureola

i de grécies us cus.

Es Déu Pare qui l'envia;
l'infantàreu a Betlem.

Empareu-nos...

III. Adormida, no pas morta,
en el somni més suau,

baixa un Vent i se us emporta
cap al regne de la pau.
Cap a fer-vos companyia

també un dia pujarem.

Empareu-nos...

Lletra renovada de Climent Forner

Preguem.—
vostre Fill, en cos

tinguem part un dia

IV.

V.

Reprendrem la Iletania

quan al cel arribarem:

Empareu-nos nit i dia
sota el nom de sant Guillem.

Música de Sebastià Calaff
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Déu Pare amorós de tots els homes, Vós heu elevat Maria, la mare del

i ànima al cel; concediu-nos, us preguem, que seguint ara el seu camí
en la seva mateixa glória.	 Amén.
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