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GOIGS
a llaor de la Benaventurada Santa Maria del Vinyet

de

SIT GESOw.

Vós que en alta gerarquia
triomfau amb goig perfet,
socorreu-nos nit i dia
Verge Santa del Vinyet

* Vós fóreu la Terra Santa
on se planta la sarment
d'aquella divina planta
fill de Déu omnipotent
quan vos dix AVE MARIA
Gabriel en Nazaret, etc.

La sarment en Vós plantada
humana i divinal
de Vós, Verge Immaculada,
nasqué sens dolor ni mal;
parint amb gran alegria
Jesús Déu i home perfet, etc.

* Nat Jesús, planta novella,
donador de noves lleis,
guiats per la clara Estrella
d'Orient -amen els Reis
portant or, encens i mirra
adoren vostre Fillet, etc.

" Després que al Cup de la Creu
el sant Rahn fou premsat,
per la salut del poble seu
donau lo most desitjat;
ressucitat el terç dia
veure'l en vostre retret, etc.

* Reviscuda la sarment,
fou en el Cel transplantada
pujant gloriosament
dels Sants Pares rodejada,
sentireu Vós alegria
de veure tan noble fet., etc.

* Pujada amb goig triomfant
Aquella planta divina
envia l'Esperit Sant
per conreuar la seva vinya;
gran goig vostre Cor sentia
de rebre el sant Paraclet, etc.

* Quan la Bondat Infinita
ordena vostra partida,
l'anima amb el cos unida
puja als Cels amb alegria,
des d'allí, Senyora mia,
saciau-nos nostra set, etc.

Els miracles que Vós feu
no hi ha qui els puga comptar;
Vós ajudeu i valeu
als qui us saben reclamar;
i al qui en Vos sempre confia
amb cor sincer i perfet, etc.

Als mariners socorreu,
que perillen per la mar,
en la tormenta cruel
Ia tempestat feu parar;
Vós sou la llum i la guia
junt amb el vostre Fillet, etc.

Dins la vostra santa Casa
se veuen grans presentalles
com són de vaixells i barques,
també molts altres miracles
en diverses malalties,
Senyora, Vós haveu fet, etc.

Un miracle portentós
sobre Vós s'és comprovat
el mantell que portau Vós
se troba un matí mullat;
és cert que del mar venieu
d'ajudar algún pobret, etc.

Vostra Església fou salvada
del francès en la cruel guerra,
ni Sitges fou saquejada
ni patí com altra terra;
i celebrant a porfia
vostre empar en tal desfet, etc.

Postrada i reconeguda
esta Parròquia ditxosa
de Vós confessa rebuda
gracia tan prodigiosa;
perquè amb devota alegria
publiquem aquest gran fet, etc.

Puig que a vostra senyoria
vostre devot se sotmet,
procurau-nos milloria,
Verge Santa del Vinyet.
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v. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix	 R. Ut digni efiiciamur promissionibus Christi.

0 RE MU S. Concede nos famulos tuos, quwsumus Domine Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gaudere; et gloriosa Beater
Marice semper virginis intercessione a prcesenti liberani tristitia, et xterna perfrui lcetitia. Per Christum Dominem nostrum. AMEN

Les estrofes assenyalades amb asterisc * són, probablemente, dels primers Goigs de la nostra Santa Maria.
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