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CAN!' D' EN-IRADA

Al-leluia ! Som a la casa del Senyor.

GOIGS
A

SAM- RAMON NONAT

Quina alegria quan em van dir:
Anem a la casa del Senyor !
Ja posem els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

Donem glòria al Pare i al Fill
i al Sant Esperit d'Amor,
així com era al principi,
ara i per sempre. Amen.

AL.LELUIA

Al-leluia, lloem el Senyor,
al-leluia, alleluia.

Catalunya bene•i-da
sota ton daurat mantell
cantarem la santa vida
de Ramon, fill de Portell.
¡PlAcia a Déu que grat us sia
nostre cant Patró estimat!

Siau nostre exemple i guia
gloriós Sant Ramon Nonat.

Eraita de Sant kaon Nonat

Quan regia a Catalunya
el gran rei Jaume primer;
mentre vostre pare empunya
contra el moro el dur acer;
la primera llum del dia
véieu pel matern costat:

Siau...

Al desert guardant ovelles
féreu vida de pastor;
no són pas tan blanques elles
com el vostre tendre cor.
Per ço el Malmajor volia
esclau fer-vos del pecat:

Siau...

No trobant en terra mare
invocàreu la del Cel,
qui en sa falda us empara
i afalaga amb dolc anhel.
I aixi vostre ser creixia
en saber i en santedat:

Siau...
e -)cutt kamort nonal4as

ERTORI

Quan desvetllarem els cors
a la veu del Déu vivent,
junts retrobarem la font de llibertat;
quan aixecarem les mans
per cantar al Déu vivent,
junts retrobarem la Hum d'un itou demi.

Ell sabrà trencar les armes,
Ell sabra canviar elS cors;
Ell eixugarà les llàgrimes,
Ell farà fugir les pors.

No més nit sobre la terra.
Ell vindrà com un gran foc.
No mes odi ni més guerra,
Ell farà el món tot nou.

Ell sera Déu amb nosaltres.
Tot el mal ja haurà passat.
De les cendres i les brases,
en fará nova ciutat.

COMUNIÓ

Tu has vingut a la riba,
oblidant-te dels rics i dels savis,

només demanes que jo et segueixi.

Senyor, quan els ulls em mirares
i amb veu dolça pel nom em cridares,
per seguir-te he deixada la barca

amb Tu buscaré un altre mar.

Tu saps la meva pobresa;
dins la barca no hi tinc or ni espasa,
nomes la xarxa i el treball noble.

Tu de mes mans vols servir-te,

de ma tasca que als altres alleugi,
amor que vulgui seguir donant-se.

Tu pescador de !lacs infinis,
aigua viva dels cors que sedegen,
amic dilecte, que em dius que vingui.



Quan la célica Senyora
a Nolasc aparegué,
li inspirà la Redemptora
Fundació de la Mercè.
Arca Santa! on Maria
us vulgui tenir guardat:

Siau...

La bandera catalana
coronada amb blanca creu,
és l'escut que recomana
l'Institut que professeu
per a dur a Moreria
la Llei del Crucificat:

L'obediència religiosa
al Marroc us destinà,
on vostra acció pasmosa
molts captius hi rescatà;
quedant Vós en garantia
quant l'argent ha freturat:

Siau...

La llavor per Vós sembrada
dond esplets de santedat,
produint ferma brotada
Ia Cristiana caritat.
Es que Déu ja beneïa
vostre actiu apostolat:

Siau...

Vient el moro contrariada
sa fe quan Vós predicau,
deceetà que fos tancada

I vostra boca amb pany L c 1 au ;
sofrint Vós amb alegria
per Jesus tal crueltat:

Siau...

Vostra fama sobrehumana
s'estengué d'un modo tal
que el Papa a Roma us demana
per fer-vos Cardenal;
mes premiar-vos Déu volia
amb més alta dignitat:

Siau...

Quan a Roma us dirigieu,
a Cardona, malalt greu
i assistit d'angeles rebíeu
l'ordre de gosar de Déu
Cap al Cel en companyia
de Jésus Sagramentat:

Siau...

Segons la historia menciona,
per enginy ben prodigiós,
a Portell desde Cardona
transportat fou vostre cos.
I allí acut en romeria
gent de tot el Principat:

Siau...

Fou Artesa afavorida
per una gràcia especial
quan una Qgua esfereïda
volcú vora el camí ral;
cap mal més en quedaria
i amb salut Rosa infanta:

Siau...

Vall joliu, florides comes,
farigola i barballó,
dediques vostres aromes
a nostre estimat Patró,
mentre nostre cor li envia
el perfum de sa pietat:

Siau...

A l'emprendre I'dspra via
del mon a l'eternitat,

Siau nostre exemple i guia
gloriós Sant Ramon Nonat.
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