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Goigs al Gloriós

Sant Marti, Bisbe
patró de Gortioda. Bisbat d'Urgell

=a,	 \ Jevot que en Vos confia,
aerli bondadós,

—Son Vos nostra llumi guia
Sant Martz' molt gloriós.

Vostra casa abandonareu
al tenir dotze anys d'edat
i a la Iglesia suplichreu
ser admés i bateijat,
confessant des d'aquell dia
a Jesús ferm i amorós.

--Sou Vos nostra...

Tant de un pobre us compadireu
que amb l'espasa mitg partiu
vostra capa, i advertireu
ser Jesus a qui cubriu,
qui amb sos Angels somre'fa
per tal acte generós.

—Sou Vos...

No volent honors de terra,
armes i galons deixeu,
per combatre en altra guerra
conquerint els cors per Déu:

Ora pro nobis, Sancte Martine.

vostra mare es convertia,
dels pagans soiLlitetnri

—Sou Vos. • •

Vostre amor a tots ampare
i amb ell anam ben segurs
per c6 l'Iglesia us. veu Pare
i Vos fa Bisbe de Tours,
cuant en terra i cels creixia
vostre nom miraculós.

—Sou Vos...

Tot dolor i malaltia
el curabea facilnient,
el cor trist que a Vos venia
se'n tornaba somrient;
tot l'infern venskit fugia
cuant pregabau fervorós.

—Sou Vos...

Arrivada que fors l'hora
de deixar aquest mon trist,
men tres ací-baix se us plora
Vos cantau a Jesucrist;
i tal gloria ja us cubria

que us fa eternament ditx6s.

A Cortiuda se us venera
amb singular devoció,
dant en fé que en Vos espera
pel Novembre un panelló
a cuants venen l'onzé dia
a llur acte religiós.

— S011 Vos...

Dels soldats protector noble
sou en guerra i en cuartel,
i al jovent tornau al poble
com l'amic el mes fidel;
al qui us vol per companyia
el guiau sempre amorós.

—Sou Vos...

—Cortiuda Vos agracia
per son Protector zelós.

—Sou Vos...
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Ut digni efficiamur promissionibus Cristi.

@REMUS

Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus, concede propicius; ut intercessione
beati Martini Confessons tui atque Pontificis, contra omnia adversa muniamur. Per Christum...

Amen.
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