HIMNE DE LA CORONACIÓ
Lletra: J. Mª Juan / Música: Ll. Romeu

La Pàtria valenciana
s’ampara baix tot mant
¡Oh, Verge Sobirana
de terres de Llevant!

La rosa perfumada, la mística assussena,
lo seu verger formaren als peus de ton altar,
i fervorós en elles lo valencià t’ofrena
la devoció més santa que es puga professar.
En terres valencianes
la fe per Vós no mor,
i vostra Image Santa
portem sempre en lo cor.

Salve, Reina del cel i la terra;
Salve, Verge dels Desamparats;
Salve, sempre adorada patrona;
Salve, mare dels bons valencians.
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CENTENARI DE LA CORONACIÓ (1923-2023)

CRIDA DE LO RAT PENAT PER A
PARTICIPAR EN LA CORONA POÈTICA
EN HONOR DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS
Valéncia, 6 de maig de 2022 a les 20 h.
Real Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats

Verge dels Desamparats. Pintor: F. Badenes. Pinacoteca de Lo Rat Penat

La terra llevantina reviu en ta Capella
al fer-vos homenage de pur i ver amor,
puix sou la nostra Reina i vostra image bella
pareix que està voltada de màgic resplandor.

Solemne Missa oficiada pel
Cardenal Arquebisbe de Valéncia,
Emm. i Rvdm. Sr. D. Antonio Cañizares
ORACIÓ A LA NOSTRA PATRONA

composta per l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe,
D. Marcelino Olaechea

Ampara-nos, Senyora i Mare Nostra.
Ampara a les nostres famílies, als pobles nostres,
a nostra Espanya, al nostre món actual.
Allunta guerres i discòrdies.
Als cors dividits, unix-los en l’alegria
de sentir-se, junt a Tu, fills teus.
Dona, als que tenen i poden,
ulls de misericòrdia i un cor obert.
Dona a tots el pa, l’abric i l’amorosa llar.
Dona salut als malalts,
paciència en el dolor als que patixen,
consol als trists, ilusió als que l’han perduda.
Aparta de les ments l’error
i dels cors la debilitat.
Mou als pecadors a tornar en sí,
i als justs, a més alta virtut.
Fes-nos viure cantant-te i que anem,
en el teu nom en els llavis,
a contemplar-te en la Glòria
junt al teu Fill Jesucrist,
que en el Pare i l’Esperit Sant
viu i regna Deu pels sigles dels sigles.
Amén.

CENTENARI DE LA CORONACIÓ (1923-2023)
CRIDA de lo RAT PENAT
als poetes i escritors valencians per a participar en la
CORONA POÈTICA
en honor de la Mare de Deu dels Desamparats

Complint-se en 2023 el Centenari de la Coronació de la Verge dels Desamparats, per a recordar i commemorar tan grata efemèrides, i a l’igual que es
feu fa cent anys, LO RAT PENAT, convoca als poetes i escritors valencians a
participar en la confecció d’una nova Corona Poètica que oferirem a la nostra
Patrona.
L’acte d’esta Crida es realisarà el pròxim día 6 de maig, divendres, les
20 h. en la Real Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats, antevespra de
la seua festivitat. L’Hble. Sr. President de Lo Rat Penat, D. Enric Esteve i Molla
realisarà la Crida als Poetes Valencians.
Per a celebrar est acte, el Cardenal Arquebisbe de Valéncia, D. Antonio
Cañizares, oficiarà la solemne missa a intenció de Lo Rat Penat, finalisant en
el cant de l’Himne de la Coronació.
De la mateixa forma Lo Rat Penat crida a tot el Poble Valencià a participar activamente en els actes que a lo llarc d’est Any Jubilar es celebraran en
honor de la Mare de Deu en motiu del Centenari de la seua Coronació.
Lo Rat Penat, testimoni permanent de la Renaixença Valenciana, sempre
ha estat al costat de la nostra Patrona i en els moments més destacats en la devoció dels valencians li ha expressat el seu amor filial per mig de corones poètiques. La primera Corona Poètica fon la de 1885, en motiu de ser declarada
Patrona canònica de Valéncia pel Papa Lleó XIII, iniciativa esta que, arreplegant el fervor popular, fon promoguda per Lo Rat Penat i el diari Las Provincias.
En 2023, si Deu vol, Lo Rat Penat publicarà la que serà la sèptima Corona Poètica en honor de la Mare de Deu dels Desamparats en motiu del Centenari de la seua Coronació (1923-2023), sumant-se aixina a les celebracions
de l’Any Jubilar Marià.

Valéncia, 6 de maig de 2022

(Els poemes, escrits en llengua valenciana, s’enviaran a secretaria@loratpenat.org
assunt: Corona Poètica, fins el dia 28 de febrer de 2023).

