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LLAOR DE

DEL BURGAI,

DE LA , PARROQUIA D'ESCALÓ (BISBAT D'URGELL)

Príncep de l'apostolat
i de l'església Pc 'or:
sieu sant Pere, ri, ocat
del devot, del pecador.

Crist us va cridar un bon dia
quan pescaveu en la mar
i us pos,:a en sa companyia
per ja sols homes pescar,
dins del coflegi sagrat
ocupant tel Doc major.

La vostra barca deixàreu
per a tan sols seguir a Deu;
cap al eel vos embarcàreu
en la barca de la Creu
quan tal glória heu albirat
de la cima del Tabor.

Si a Crist, negant-lo, ofenleu
cri la nit de la Passió
ben tost del Mestre assolieu
amb vostres plors el perdó
i d'un amor inflamat
nunb la trina confessió.

Mils homes d'una vegada
convertiu, a Deu valent,
restant-nc glorificada
Ia santa església naixent:
¡Oh saviesa i santedat
d'un tart gloriós pescador!

La cadira pontificia
a Antioquia poscu;
cabdill de santa milicia

prompte a Roma la rnudeu,
cap de la gentilitat,
per combatre aqueix error.

A la creu sofriu martini
cap-per-vall i peus cn alt
cona indigne de morir-In
tal que el Mestre divinal;
el pas al cel adreçat
caminant cap al 'Salvor.

Amb majestat molt notkia
vós guardeu les claus del cel
i deu entrada a la Glória
al creient cristià fidel,
puix que de la Humanitat
Crist us feu suprem censor.

També esta Vall aneucsa
vos feu aqui son claver,
d'eix Monestir i fortalesa
un poderós niu guerrer,
racer de saber i pietat
per la gent de rantigor.

Per co cl Comte de Tolosa,
a segle novè mitjan,
vostra casa empara i posa,
amb sos alous i Ike sant,
Irares i Abat Diligat,
baix la seva tuició;

I Isarn de Pallars la guarda
quan, nies tard, al Monestir
la neva filla Erniciigarda
les monges iii presidi,

amb vZmia i autoritat
del Bisbe de Roda Ató.

Ades Cern, adés la Grassa
daven favor all Burgal,
els Ramons i Artaus quan passa
al patrimoni comtal
I del propi bcnaurat
gloriós Bisbe Sant .0d6.

Ad i subscriu penitZ:ncia,
davant vós, el primer Artau,
a l'església sa obediència
i amb els de Cuix:\ la pau,
el bon cami retrobat
per la vostra inspiració.

D'Eslonza la pia ofrena
i vots rebeu quan per vos
podia eixir de cadena
l'Artau segon son cspeis,
caigut en captivitat
del Rei moro d'Aragó.

Puix cents anys que aquí us venera
aquest Burgal d'Escaló,
del hare hi rebeu preguera,
del vassall i del senyor,
premicu amb llarga bondat
tan pregona devoció.

Guardeu, des d'aquesta altura,
Ia nostra terra i poblat,
cl cos de tota malura,
les ;mimes de pecat;
deu al camp fecunditat
amb la pluja o serenor.
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l. Et super hone petrant aedificabo Ecclesiarn tricorn.

OREMUS

Deus qui beato Petro Apóstolo trio, collatis clavibus' regal; caclestis, ligandi algae solvendi pontifícium tradidisti:
concede: ut intereessionis cjus auxilio, a peccatorunt néxibu s libcremur. Qui viols et regnas in sgecula sacculcirum.

J. Amen.
(AMU 1.1.ICENCIA ECLEsIAST.CA)
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V. Tu es Petrus.
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