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< que's venera en l'iglesia Parroquial de Cabrera
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4-2 N. Ora pro nobis &melee Vincentii

• Da nobis quresemus omnipote
4.14) tolerare qui beatuM Vincentium nec
• Cris/uni Dominum nostrum.

• Astre brillant venturds
40 de la gloria del Senyor,
• siguéu nostre intercessor,.
▪ Vicens Mdrtir gloriós.

Huesca ditxosa ciutat,
puig tal flor ha produit:
i de . ella un fruit ha sortit,
que a Deu ha tant agradat,
podent esperar . en Vos,
d'Ell . tota gracia i favor, &.
e . vostra educació

Valeni se encarreg-d,
e Dina Os orderiá

.•fer la predicació,
-ucent, més molt zelós -
,uereu al pecador, &.
)gué humana malicia

, an torment inventar,
amb ses forces contrastar

ostra cristiana milicia',
.A9 era descans i repos
4v en Vos la pena major, &.
*C Que sufriment i paciencia

tinguéreu amb Dacia,
maltractant-vos el Tira

< de . Zarag-oça a Valencia,
< pero no. fou més poderós

• •• •• ••.
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al'
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que en llit blanc i delicat

lo que a n'alguns es repós,
en.vos es mortal dolor, &.	 al.

at.En un muladar posat
amb els bruts, que están allí,
més Deu d'un Corp proveí 4*
per ser vostre cos guardat,
mostrant-se molt valerós
contra un llop devorador, 8z. at

Blasfemant Dacia d.e Deu
Vos ja mort, os llença al mar O'
per no poder tolerar
els miracles que en Vos veu,
promtament isqué el Cos
ple de fragancia i olor. 8z.

Afligint al Principat	 •

una guerra molt sangrienta 11'
per raó de la tormenta
en Cabrera trasladat
des de Burriac tot piados
beu volgut per més honor, &.

TORNADA
Sempre ha confiat en Vos	 g,
tot Cabrera ple d'amor,
siguéu nostre intercessor as,
Vicens Mdrtir gloriós.

en -Vos de Cristo l'amor, &.
En una preso posat,
al arribar a Valencia,
foreu amb zel i prudencia
de Valero aconsolat
allí patíreu els dos,,
fam, fret, Set i mal fetor, &.

Per vostre vala provar',
en un potro vos han posat,
de peus i de mans lligat
vos varen desconjuntar;
i pegant-vos molts açots,
mai desmaia, vostre cor, &.

En la preso despullat,
per dar fí a vostre amor,
foreu amb molt gran horror
.sobre menuts tests llençat,
i entre celestials candors
rodeijat de resplandors, &. -

Torments que causen espant
foren los que Vos passareu,
i en cap d'ells desmaidreu;
mostrant-vos ferm i constant,
major gloria fou peD Vos,
per lo Tird més horror, &.

Un nou modo inventd
ja de molts torments cansat,
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estés vostre cos maná,

Ut digni efficiamur promissionibus Christi 0.
MUS

versalnundi invieti mentis constantia
nee Nenis passus es superan. Per &a:
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