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DEL GLORIOS
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GOIGS A LLAOR

SANT
PATRÓ DE

Gran es vostra sant etat,

Sant Roc príncep de clemência,

Deslliureu-nos del pecat

y de tota pestilência.

Fóren de molt alt Ilinatge
i senyor de Montpelier.
Empreneu vostre viatge
servint al Déu vertader,
I fóreu d'Ell tant amat,
coin ho diu l'experiència.

—Deslliureu nos...

Tais fóreu les vostres obres,
segons publiquen la gent,
que partíreu entre els pobres
les riqueses d'or i argent,
Restant vós sols confiat
en la alta providência.

—DesIliurea-nos...

Grans prodigis heu obrat
amb el senyal de la creu,
curant molts infeccicnats
amb el dó que us ha dat	 II.

Ja la fama ha publicat
vostra virtut potência.

—Destliureu-nos...

Si vostre nom ocultàreu
per sufrir tribulació,
els Angels s'encarregaren,
en morir vós en pres6,
d'escriure: «En veritat
és Roc Angel d'Ignocència.»

—Deslliureu-nos...

Ora pro nobis beato Roche.

Honorant tal santetat
vostre oncle i governador,
tin bell temple us ha aixecat
de gran riquesa y tresor,
on els malalts han trobat
el remei per sa dolència.

—Destliure&nos...

Quan els pobles s'adonaren
de vostres dons i poder,I
a vós sempre es reclamaren
quan la peste aparegué.
I en tot temps heu escoltat
els seus precs i penitència.

—Deslliureu- nos...

No oblidarà Torregrossa
tuai les gracies que li heu fet:
Els malalts cobraven força
quan passàveu pels carrers;
sentint se a l'instant curats
en vostra santa presència.

—Deslliureu nos...

Servaià el poble el record,'
mil set cents quaranta vuit,
de salvar-lo de la mort,
tornant-li vida i salut.
Per això us ha dedicat
una festa amb diligência.

—Destliarea-nos...

ROC.
TO

Si en vós sempre els nostres pares
trobaren gran protecció,
és que tots eren confrares,
honorant vos com Patró.
Guardem amb fidelítat
la semi bona creência.

Deslliureu-nos...

Nosaltres sempre us tindrem
per un Sant providencial,
que de vós s'ha servit Déu
per salvar-tios de tot mal.
Sempre que us hem invocat
tio ha faltat vostra assislèticia.

—Deslliureu-nos...

Qui de vós s'oblidarà,
no vulguen desamparar lo
Quan treballs
no tardeu en auxiliar-lo,
puig tots els d'aquest poblat
dematien vostra clemència.

—Deslliureu nos...

Beneïn, Sant Roc gloriós
aquest poble beneïu,
ja que amb cor molt fervor&
a vostres pens el teniu.
Vós per ell sempre heu estat
joia de sa rica herència.

– Desiliarea-nos...

Puig ten/in tal Advocat,

invoquem lo amb reverência.
Per ell serem deslliurats

del pecat i pestilência.

4 Ut de peste sive morbo eaidemio liberemur.

OREMUS
Deus, qui beato Rocho per Angelum taunt tabulam eidenz afferdatem pronzisisti, ut qui ip

sum invocciverit, a radio pestis cruciátu loderétur: praesta, quelesumus; ut qui ejus solemnia

celebrámus, ipsius méritis et precibus a mortífera peste cór pods et aninue liberémar. Per Do-

minim nostrum... 4 Amen ,

Imprenta Mariana -Lérida.--1946
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