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oigs en llaor de
Sant Llorenç, màrtir.

Patró de la vila de
St. Llorenç de Morunys.
De Morunys tot el veïnat
us aclama protector;
Sant Llorenç nostre advocat
siou en la tribulació.

Nascut de gent molt cristiana,
els sants Oronci i Paciència,
tots fills de la terra Hispana,
d'ells aprenguereu la ciència
d'avorrir sempre el pecat
i imitar Nostre Senyor: etc.

Desitjós de conquistar
el paradís celestial,
a Roma vàreu marxar
i l'orde sacerdotal
sant Sixte us ha donat,
veient vostra vocació: etc.

El sant pare, bondadós,
també us féu dipositari;
i amb mirament rigorós
cuidàveu del seu erari
i tot ornament sagrat
com de sa distribució, etc.

Aleshores governava
l'emperador Valerià,
que als cristians odiava,

i els volia exterminar
perseguint-los molt airat
fent de màrtirs gran porció,
etc.

Aviat el papa fou pres,
el buscàreu amb prestesa,
i ell, de sant amor encès,
profetitzà la duresa
amb què set-feu tractat
per la santa Religió: etc.

Veient curta vostra vida,
als fidels vostres tresors
distribuíreu de seguida;
i us acusen els traïdors.
Els tresors que haveu guardat
els volgué l'emperador: etc.

Coneix vostra gran virtut
Hipòlit, guàrdia gentil.
Ser maltractat ha volgut,
puix veu que el ceguet Lucil
la vista li heu tornat
en la mateixa presó: etc.

Sofríreu cruels assots,
amb cordes ben
emplomades,
i sobre roents barrots,
de graelles, són cremades

les carns vives sens pietat,
dant mercès al Creador: etc.

En tant horrorós turment
obtinguéreu la victoria;
la mà de l'Omnipotent
us pujà dalt de la Glòria.
Viu a l'infern crepitant
Valerià perseguidor: etc.

Per foc i mal de queixal
és qui cosa sabuda,
invocant amb cor formal
Sant Llorenç ens és ajuda.
En tota necessitat
rebem vostra protecció, etc.

Vostres ulls molt compassius
no els gireu de nostres penes;
si del pecat som captius
arrenqueu-nos les cadenes;
per consol del dissortat
Morunys us vol per Patró, etc.

Si al Cel hem agreujat
assoliu-nos el perdó;
Sant Llorenç nostre advocat
siau en la tribulació.

Sant Lbo	 renc,nostre advoDe Mo - runys tot el vei	 nat us	 a _ cia _ma pro _ tec _ tor:

ESTROFES

_ din _ cia	 d'a _ bor _ rir sempre el pe _ cat	 i.i _ mi _ hi a Nos_tre Sen _ yor.
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Pregueu per nosaltres, gloriós Sant Llorenç. Perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.

PREGUEM
Oh Déu, Sant Llorenç, encès del vostre amor, va ser un servent vostre fidelissim i va meréixer la

glória del martini. Feu que estimem allò que va estimar i que posem en pràctica allò que va ensenyar.
Per Crist Senyor Nostre. W. Amén.
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