oriosa
i mártir

que es canten al Santuari de Massarrúbies, Parròquia de Montpol, Bisbat de Solsona
Màrlir de Déu molt amada
Pregueu per als pecadors:
Alcanceu
el Cel a tots,
Àgata, Verge
Sagrada.

Per ordre d'aquell servent
Els dos pits se vos tallaren,
I en la presó vos posaren
Prompte per son manament;
Esperant impacient
Vostra voluntat mudada:
Alcanceu
etc.

Per la vida que tinguéreu
Sou digna de gran honor;
Puix per ella del Senyor
Esposa ser meresquéreu;
I per el que en vida féreu
En el Cel sou coronada:
Alcanceu
etc.

Però vós sempre constant
A Jesús, fill de Maria,
Sortireu a m b alegrin
Del martiri triomfant;
La victòria celebrant
De la mori ja decretada:
Alcanceu
etc.
Al silenci de la nit
Sant Pere vos visità
Els castos pits vos curà
Alentant vostre esperit;
Per deixar avergonyit
Al qui vos ha torturada:
Alcanceu
etc.
Sentireu dolors vivissims
Quan els botxins vos giraven
Sobre brases que cremaven
I teuüssos agudíssims;
Mes a m b raigs de llum puríssims
Del Cel fóreu confortada:
Alcanceu
etc.

Noble serà la ciutat
En la que, Verge, nasquéreu,
I perque en ella rebéreu
El martiri desitjat;
Sent vostre cos maltractat,
I cruelment atormentada:
Alcanceu
etc.
Furiós el vil Pretor
De vostra lleial constància
En conservar la fragància
Del lliri de vostre cor;
Que a Jesús, el Redemptor,
Havieu ja consagrada:
Alcanceu
etc.
f.

Pregueu
Perquè,

Perturbà aquella ciutat
Terratrèmol espantós
Per el crim tan horrorós
Que s'havia perpetrat
Sobre voslre cos sagrat
Per una turba malvada:
Alcanceu
etc.
Desseguida vos tornaren
Quasi morta a la presó
I allí fent oració
Vostres penes s'acabaren,
I els àngels vos pujaren
A la pàtria desitjada:
Alcanceu
etc.
Des del Cel, Verge amorosa,
Guardeu-nos de tempestats,
De llamps, pedra, enfermetals
I neulia perillosa;
Puix sabem sou poderosa;
Davant de Déu colocada:
Alcanceu
etc.
Puix lMontpol i sa comarca
A Vós presenta sos vots:
Alcanceu
el Cel a tots,
Agata, Verge
Sagrada.

per nosaltres, Santa Àgata, verge i màrtir.
per la vostra intercessió, siguem lliures de tot
P

R

E

G

U

E

mal.

M

Entre els molts miracles del vostre poder, vós, o Déu, heu fet encara que el sexe dèbil
sortís victoriós en el martiri. En celebrar avui la naixença al cel de santa Àgata verge i màrtir,
concediu-nos
amablement
de caminar cap a vós tot recordant-nos
del seu exemple.
Us ho demanem per Críst, Senyor Nostre.
Amen.
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