
Goigs en lloança 

dels Sants Màrtirs Abdó i Senent,
sants de la pedra,

protectors de les collites, 
venerats a la Vall d’Uixó

Ꝟ. Exultabunt Sancti in gloria                                                             Ꞧ. Laetabuntur in cubilibus suis

Oremus
Deus, qui sanctis tuis Abdon et Sennen ad hanc gloriam veniendi copiosum munus gratiae contulisti, da famulis tuis suorum 
veniam peccatorum; ut, sanctorum tuorum intercedentibus meritis, ab omnibus mereantur adversitatibus liberari. Per Christum 

Dominum nostrum.  Ꞧ. Amen. 

Màrtirs de Déu molt amats,
germans Abdó i Senent,

us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

Setze anys a penes complíreu
vós, Abdó, d’edat major,
i ja del bon Déu l’amor
abans que el món preferíreu,
i prestament avorríreu
les més altes dignitats.

Us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

Els quinze anys tot just tenia
sant Senent, germà menor,
i amb gran tendresa seguia
ja els passos del Redemptor.
Oh, germans de gran valor,
igualment il·luminats,

us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

A Pèrsia el naixement
de pares nobles tinguéreu
i amb grans virtuts confonguéreu
els vicis d’aquella gent.
I així fóreu promptament
com a cristians acusats,

us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

Foren en va les fineses
de Deci, l’emperador;

no fent cas de ses promeses,
responeu amb gran valor
que adoreu el Creador
i no els ídols falsejats.

Us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

Per no sofrir la constància
el tirà i vostres raons,
mana que, sense tardança,
sigueu llançats als lleons.
Les feres amb submissions
inclinen els caps, prostrats.

Us preguem tots humilment
sigueu nostres advocats.

Indignat, amb mà atrevida,
Valerià el president,
per acabar vostra vida
i finir tant de turment,
ordena que en un moment
tots dos sigueu degollats.

Us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

Després del martiri obràreu
els miracles més estranys:
cecs, muts i esguerrats curàreu
deslliurant-los de molts danys.
I després, al cap d’uns anys,
fóreu de Déu revelats.

Us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

Vostres relíquies sagrades
són pel Papa concedides
i dins urnes transferides
fins a Arles són portades.
Allí resten venerades
fent prodigis continuats.

Us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

Els hortolans us veneren
i us aclamen per patró,
de Déu mil gràcies esperen
per la vostra intercessió
i reben la protecció
en totes necessitats.

Us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

La Vall d’Uixó i son poblat
us venerem amb amor
i esperem plens de fervor
que ens beneïu de bon grat.
Protegiu nostres sembrats
de pedra i d’adversitats.

Us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

Tornada

Puix de glòria coronats
triomfeu eternament,

us preguem tots humilment
siau nostres advocats.
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