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Puix mostreu gran coratgia
per la vostra mort de creu:
Volgaeu ser la nostra guia,
Patró nostre, Sant Andreu.
A Betsaida exercitàreu
l'humil ram de pescador
i deixeble us allistàreu
de Joan, el Precursor.
Prompte Crist us elegia
i us ha fet apòstol seu.
Vós eixíreu del Cenacle
arborat del Diví Foc,
parlant llengües de miracle
que no havíeu après enlloc.
Tota raça s'encendria
amb el flam que a dins porteu.
Vers la Escítia pagana,
camp obert a vostra acció,
heu marxat com Crist demana
sense alforja ni bastó.
Gran gentada a vós venia
a escoltar la vostra veu.
Abrandeu Epiro i Tràcia
amb el vostre encès fervor,
l'Evangeli de la gràcia
va florint a cada cor.
A Jesús que ens redimia
voleu fer conèixer arreu.
f.

Annuntiaverunt

La doctrina salvadora
no és pas grat al mon pagà
i l'espasa colpidora
prompte Egeas alçarà,
En la lluita que venia
el triomf ja s'entreveu.
Tot el poble a vós s'aboca
i el prefecte, enfellonit,
vol tapar la vostra boca
però vós no us heu rendit.
Heu mostrat gran valentia
quan us dicta mort de creu.
En presó, trànsit de penes,
tot el poble acut a vós,
i beseu les vils cadenes
que han de fer-vos gloriós.
Davant vostre el cel s'obria
i el turment us sembla lleu.
Heu anat vers el suplici
mansuet com un anyell;
Crist us crida al sacrifici,
morireu clavat com Ell.
Benvingut l'enyorat dia
de morir per vostre Déu.

opera Dei.

Quan la creu heu ovirada
l'adoreu amb tot el cor:
Santa Creu, santificada
amb la mort del meu Senyor.
Amb deliri jo glatia
per morir a sobre teu.
Sou clavat en la creu dura
pel furor del president
i dos dies d'amargura
heu viscut en el turment.
Des d'aquest llit d'agonia
prediqueu l'amor de Déu.
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Esgotat com flor marcida
heu deixat aquest món trist,
oferint la vostra vida
per l'amor a Jesucrist.
El Bon Mestre us acullia
i ara al cel amb Ell regneu.
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D'Oristà que així us venera
allunyeu-ne guerra i fam,
concediu-li fe sincera,
conserveu-li els fruits del camp.
Si un fill vostre s'esgarria
acudiu a favor seu.
Puix mostreu gran coratgia
per la vostra mort de creu:
Volgueu ser la nostra guia,
Patró nostre, Sant Andreu.

Rf. Et facta ejus

intellexerunt.

Majestatem tuam, Dómine, suppliciter exoramus: ut, sicut Ecclesice tuce beatus Andreas
Apóstolus extitit prcedicator et rector; ita apud te sit pro nobis perpetuus intercessor. Per
Christum Dominum nostrum. Amen.
Lletra de Lluís Alemany, prev.
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(Amb llicència eclesiàstica)
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