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 GOZOS AL 

SANTÍSIMO 

CRISTO DEL 

MONTE 

CALVARIO  

 

O inefable redentor  

que esteu en eixe Santuari; 

doneu-nos gràcia i favor, 

Cristo del Monte Calvari. 

 

Concediu-nos que puguem 

contemplar amb devoció 

vostra sagrada pació; 

que en postres cors la escriguem; 

i puix que del nostre adversari 

sou inmortal triomfador. 

 

doneu-nos gràcia i favor, 

Cristo del Monte Calvari. 

 

Amb gran pena i agonia 

estiguéreu en l’hort orant 

i gotes de sang suant 

del dolor que vos afligia; 

sent Rei, fóreu tributari, 

pagant per lo pecador; 

 

doneu-nos gràcia i favor, 

Cristo del Monte Calvari. 

 

Des de l’hort pres vos portaren 

amb tropell a casa Anás, 

i d’allí a la de Caifás 

on cruel vos ultratjaren; 

maltractat de tant contrari 

fóreu pels postres errors. 

 

doneu-nos gràcia i favor, 

Cristo del Monte Calvari. 

 

En la columna amarrat 

estiguéreu, Rei del cel,  

i d’aquella gent infidel 

furiosament assotat; 

alliberat i voluntari 

pagàreu no sent deutor. 

 

doneu-nos gràcia i favor, 

Cristo del Monte Calvari. 

 

Una corona d’espines 

en vostre sant cap posaren 

que agudament penetraren 

per postres culpes malignes; 

del turment extraordinari 

sentim vostre gran dolor. 

 

doneu-nos gràcia i favor, 

Cristo del Monte Calvari. 

 

La creu vos feren portar 

en la qual per nos moríreu 

i tantes penes sentíreu 
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que no es pot imaginar; 

Eli lamma  sabactani 

diguéreu amb gran clamor. 

 

doneu-nos gràcia i favor, 

Cristo del Monte Calvari. 

 

(l’estrofa següent es diu de genolls) 

 

Espiràreu en la creu 

d’amor de l’home abrasat, 

i obrint vostre sant costat, 

aigua i sang eixir es veu. 

O Santíssim Relicari! 

Porta del cel superior!, 

 

doneu-nos gràcia i favor, 

Cristo del Monte Calvari. 

 

Oïu, dols, a qui vos reclama; 

augmenteu-lo en la virtud; 

doneu-li complida salud, 

puix amb cor senser vos ama; 

doneu-li el favor necessari 

per a servir-vos millor; 

 

doneu-nos gràcia i favor, 

Cristo del Monte Calvari. 

 

Als que fan de vos memòria 

en haches Santuari 

col-loqueu-los en la glòria, 

Cristo del Monte Calvari. 

Oración 

Dios todopoderoso y eterno, que 

constituiste a tu hijo unigénito Redentor 

del mundo, y quisiste ser aplacado con su 

sangre: concede, te rogamos, la 

recompensa de nuestra salud con el culto 

solemne y así ser venerado, y también 

defiéndenos en la tierra de los males 

presentes; para que gocemos en el cielo 

de los frutos eternos. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. Amén. 

 


