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Puig del cel fóreu baixada
com la nostra fe ho pregona:
de l'Urgell Mare i Patrona
siau per tots Advocada.

Vostra Imatge prodigiosa
el bon Deu dona a l'Urgell,
perquè en Vós, Mare amorosa,
cerquin tots força i consell;
de tothom sou venerada
i tothom el cor us clona:

de
Es la bella història pia

' Ia més ferma garantia
l succés de l'Amorós

d'aqueix títol tan gloriós,
de les Sogues, clau daurada
que els cors nostres empresona:

Amb reial magnificencia
A descendíreu del cel blau,pi fent d'Urgell la vostra herencia

que us dedica un ric palau;
O feliç Plana honorada
de tan gran Reina en persona!

Amb el Fill, des d'eix paratge
a l'Empiri heu retornat
i envieu la bella Imatge
que en els cels s'ha fabricat,
i és senyal la més preada
de l'amor que no abandona:

Escolteu ben generosa
a qui us prega ab cor contrit,

benelit sempre amorosa
al desvalgut i afligit;
i el cor vostre s'apiada
del qui peca i el perdona:'

Els bons frares Trinitaris
foren els vostres guardians,
acollint hospitalaris
als romeus i visitants,
i honrant vostra Imatge aimada
amb fe devota i pregona:

Un ingrat en temps de guerra
la vostre Imatge roba,
quedant orfe aquesta terra
de tresor tan sobirà:
Quinze anys la tingué amagada
i al confés contrit la dóna:

Des de Lleida al Santuari
sou tornada en processo;

• tots els pobles van anar-hi
amb fervor i devoció;
amb la Imatge recobrada
tots estan d'enhorabona:

Exclaustrats els religiosos
deixen son reces feliç
i us traslladen amorosos
a l'Església de Bellvís;
confiant-vos, Mare aimada,
son convent i sa persona:

Els Bellvisencs us alçaren
nova església i bell cambril
i en reial tron hi posaren
vostra Imatge tan gentil;

pietat tan senyalada
vostre amor sempre guardona:

Quan la fúria moscovita
gran part d'Espanya sotjà
vostre temple i vostra hermita
i vostra Imatge profana.
Ja la injúria reparada,
l'Urgell de nou us corona:

Dels fidels que en Vós esperen
sou consol i fortitud
i dels pobles que us veneren
sou empar, guia i salut;
pels devots heu reservada
del cel l'eterna corona:

Quan pateix eixut la Plana,
per Vós la pluja rebem,
i del mal, quan ens aplana,
per Vós sempre ens deslliurem;
Ia dissort s'ens acomiada
i la sort ens acarona:

Verge i Mare beneïda,
protegiu als de Bellvís
i després d'aquesta vida
deu a tots el Paradis;
pels devots que us han honrada
sigueu Mare dolça i bona:

Puix del cel fóreu baixada
com la nostra fe ho pregona:
de l'Urgell Mare i Patrona
siau per tots Advocada

Ora pro nobis, sancta Dei getzitrix. 	 R. Ut digni efficiamur promissionibus Christii
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Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis matris Mariae corpus et animam ut dignum p
Filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante, praeparasti; da, ut cujus commemo-
ratione laetamur,- ejus pia intercessione ab instantibus matis, et a morte perpetua liberemur. Per .
eumdem Christum Dominam nostrum. Amen.	 ( AMB LLICÈNCA ËCLESIASTICA
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