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Roma sempre sor- a Cons-aincia Ilus- tro-so ser vireu amb Ileial tat, peril	 de sa Majes - tat no to-leu ni béns ni	 dons.
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GOIGS DELS
GLORIOSOS

MÀRTIRS

1 SANT JOAN
I SANT PAU,

PATRONS
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DE LA VILA
I RIBERA DE
SANT JOAN

DE LES
ABADESSES

BISBAT DE VIC

A
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Vostres mèrits són tan bons
que en terra i cel se us venera:

Sou de la Vila i Ribera,
Joan i Pau, sants patrons.

Nasquéreu a la ciutat
de Roma, sempre sortosa:
a Constancia Ilustrosa
servíreu amb Ileialtat,
però de sa Majestat
no voleu ni béns ni dons.

El general Gal.lica
segueix la vostra doctrina;
abraçant la I lei divina
sa valentia cobra
i els escites subjecta
rendint ses divisions.

Als pobres amb caritat
doneu les vostres riqueses,
experimenteu fineses
del Senyor glorificat;
mereixeu premi doblat
per vostres donacions.

De Juli'a emperador
menyspreuareu els honors,
de l'Apbstata els favors
avorriu amb tot valor;
rendiu a Jesús de cor
pures adoracions.

Que a Júpiter veneréssiu
va manar el cruel pretor,

volent que public honor
promptes a l'ídol donéssiu;
no fent-ho, morir comptéssiu
per tais resolucions.

Al punt amb veu fervorosa
al manament responeu
que la vida donareu
per esta paga sortosa:
obteniu mort gloriosa
vencent tais temptacions.

No gosa públicament
aquell tira degollar-vos,
i decreta de matar-vos, -
però molt secretament:
vostre martiri patent
fan les aclamacions.

Els dimonis que Ilengats
són dels cossos dels tirans
us publiquen triomfants;
secretament enterrats,
tot seguit sou venerats
en moltes poblacions.

Dues torxes inflamades
sou del cel, martirs sagrats;
us prenen per advocats
fi ns les testes coronades:
contra Ilamps i pedregades
són vostres intercessions.

Feliç la Vila que esta
sots vostra protecció

puix si us té devoció
el vostre favor haura:
en vosaltres trobarà
dolces consolacions.

Els molts miracles que obreu
no es poden pas expressar;
els qui us vénen a pregar, -
tothora els aconsoleu:
des del cel els ajudeu
dispensant proteccions.

Vostres relíquies sagrades
en aquest temple adorem;
per elles feu que obtinguem
grades multiplicades
i nostres cases guardades
de mal i desunions.

Llocs, pobles i habitants
d'aquesta muntanya entera,
tota la Vila i Ribera
ens posem a vostres mans:
()ILL il . lustres germans,
les nostres oracions.

En totes ocasions,
socorreu el qui us venera:

Sou de la Vila i Ribera,
Joan i Pau, sants patrons.

V/. Exulten de glória, els Sants
R/. I s'alegren davant
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Vostres merits són an bons que en krra i eel se us e-	 nt.-ra:
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deSou de la Vila i Ri- be-ra

PREGUEM. Concediu-nos Senyor, un augment d'aquella fe que els ititrtirs St. Joan i St. Pau conserva-
ren fins a refilsió de la sang i que va ser la seva glória; feu que la mateixa fe ens fad justos, per haver-la
seguit amb integritat. Per Cr/st Senyor nostre. Amen

Imp. Baronal - Sant Joan de les Abadesses



La gent que habitava la Vila
i la Ribera de Sant Joan
va integrar-se en una parrbquia
que tenia el centre a l'església
de Sant Pol, dedicada als
sants Joan i Pau. El temple
actual, que degué ser precedit
d'algun altre, data del
segle XII. Quan, a mitjan segle XIX.
extingida la col . legiata, la parròquia va
ocupar l'antiga església
del monestir, el patronatge
dels dos germans m-artirs
que6 una mica esborrat.
Malgrat tot, fins el 1936, el temple
tingué un culte rclativament
sovintejat i s'hi ncelcbrava la
novena i la festa dels sants
Joan i Pau.
Actualment es fan al
Monestir, on es conserva el
reliquiari. La novena i goigs
de Sant Joan i Sant Pau,
foren compostos per
I 'litre. Dtor. Tonfas Bret,
fill de Castelltersol, però
vingut, des de petit, a S. Joan,
vila que va estimar i hi va
morir l'any 1870.
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