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tie Nil-a. Senyora	 M o . ta ILA

t
Puig miracles el Senyor	 Per aquell goig que us causaren tper Vos sempre obrant esta,	 els tres Reis de l'Orient

Per aquell goig que tinguereu	

quan postrats devotament
Maria de Montali. a el vostre fill adoraren.

i els dons li presentaren

guardeu nos de tot contagi 

t
l'Arcangel Sant Gabriel,
i 'embaixada rebereu
que el Verb en vostres entranyes

quan vingué de dalt del Cel	 que el Cel els va inspira, etc.

quaranta jorns passats ja
 • 	 quan de Simeón en mia

Per aquell goig que sentireu

tes voila encarna, etc

amb profonda humilitat	 Santa professó ordena, etc.
que es cumplís la voluntat

el Fill al Pare oferíreu
A lo que reposta dareu i de cera amb moltes Hums

Després que Jesús perdereu tdel Suprem i Etern Pare;	 sentint per Ell gran dolor

t
puig la Esclava del Senyor	 tinguereu el goig major
Karr-Intel en servit --lo esta, etc.	 quan entre els Doctors el ereu

Per aquell goig que lograreu	 per aquell goig que tinguereu

de Joseph acompanyada
quan rebuda rEmbaixada

*4-4. 4	 pregueu per tot pecador

vulgau-nos sempre ajuda, etc.

pels de glória i de dolor
i la vostra anima santa

Pels Misteris ja descrits
a Santa Elisabet visitareu, ta son Déu magnifica. etc.

Ia santa nit de Nadal
quan al Qui ens tragué del mal

vulgui Déu alçar la ma, etc,

de sos pecats penedit
Per aquell goig que tinguereu	 que del càstig que mereixen

Puig miracles el Señor ten l'establia vegereu per Vos sempre obrant esta,
i al Cel a Déu la gloria	 guardeu-nos de tot contagi
i als homes la pau cantà. etc.	 Maria de Montalbit.

V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. R. Ut digni efficiernur prc rvissionibus t
nuntiante, Christi Fuji tui lncarnationcm cognovirnus, per Pa5sicnurn efus et
Gratiam tuarn ouxsumus, Domine, mentibus nostris infuncie, ut qui, Angelo

OREMUS	 [Christi.

t
Crucem ad resurrectiorzem Gloriam Perduccrnur. Pe eundcm Christum, etc.
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