Celebracions litúrgiques a la Basílica

Sou feliç,
Verge Maria

De dilluns a divendres
7.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45

Laudes
Missa Conventual
Missa (Altar del Santíssim)
Salve i Virolai
Rosari
Vespres
Confessions
10.40 - 11.40 / 12.00 - 13.00

Propostes pastorals 2020

7.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45
19.30

Laudes
Missa Conventual
Missa (Altar del Santíssim)
Salve i Virolai (sense l’Escolania)
Rosari
Vespres
Missa
Confessions
10.00 - 11.40 / 12.00 - 13.00 / 19.30 - 20.00

Diumenges i festius
7.30
9.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45
19.30

Laudes
Missa
Missa Conventual
Salve i Virolai
Missa
Rosari
Vespres
Missa
Confessions
9.15 - 11.40 / 12.00 - 13.00
17.00 - 18.00 / 19.30 - 20.00

Vetlles
11 d’abril
26 d’abril
30 de maig
14 d’agost
7 de setembre
24 de desembre
31 de desembre

22.00 - Pasqua
21.00 - Santa Maria
21.30 - Pentecosta (sense missa)
21.30 - Assumpció (sense missa)
21.30 - Nativitat (sense missa)
22.30 - Nadal
22.30 - Per la Pau
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Detall de l’obra Mare de Déu de Montserrat entre Sant Jordi i Santa Eulàlia, d’Enric Morera – Museu de Montserrat.

Dissabtes

Sou feliç, Verge Maria

autèntica i perenne; de la felicitat que, deixant de
banda si estem contents amb la situació que a cada
moment ens toca de viure, alimenta la nostra vida
i li dóna forma; de la felicitat que és la manera més
immediata i més eficaç de predicar l’Evangeli de
Jesucrist.
De totes les felicitacions que trobem a la Bíblia,
i que Santa Maria ha viscut en plenitud, en podem
prendre tres, que trobem als Salms, i que, d’alguna
manera ens poden guiar en el nostre pelegrinatge a
Montserrat.

F

eliç, la paraula amb la qual s’inicia el llibre dels
Salms, podem dir que és el lema d’aquest llibre de
poemes, que és el pilar fonamental de la pregària dels
monjos i, per tant, de la pregària a Montserrat. Encara,
feliç és també la paraula que precedeix cadascuna de
les Benaurances de Jesús, el seu gran discurs als qui
el voldran seguir.
Entre els feliços que han seguit el camí de Jesús,
entre tots els qui han volgut i volen, i voldran, veure
dies feliços, brilla, la primera de totes, santa Maria,
que va sentir de la seva cosina Elisabet la benaurança
que les condensa totes: Feliç tu que has cregut: allò que
el Senyor t’ha fet saber es complirà. Maria és la dona que
ha rebut de part de Déu totes les felicitacions que
trobem a la Bíblia i les ha viscudes plenament. És feliç
perquè ha cregut, i el Totpoderós ha fet meravelles en
ella. Aquesta seva felicitat, però, no li ha estalviat les
dificultats, els sofriments, els quals, malgrat tot no
l’han poguda apagar.
I aquesta felicitat de Santa Maria és una crida a
tots els cristians a fer el camí que ella ha fet, una crida
a aquesta felicitat que ha il·luminat la seva vida, per
tal que, creient com ella, també les ombres del nostre
cor es dissipin.
Som feliços d’haver cregut? Aquesta potser és una
pregunta que no ens fem gaire, i que, en canvi, hauria
de ser al bell mig de la nostra vida cristiana. La fe
en Déu és una ajuda en moments de dificultat, sens
dubte, però molt més encara, és font de la felicitat
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1-Feliç el qui ha estat absolt de la falta (Sl 32,1): Units
pel Baptisme al Crist, hem estat alliberats del pecat
definitivament. Amb tot, podem cometre, i sovint
ho fem, errors, faltes, pecats que desdibuixen la
semblança amb Déu. Amb tot, això no ens ha de
desanimar, ja que hem estat, com Maria Immaculada,
absolts de la falta i, només que ens obrim a l’amor de
Déu, Ell vindrà de seguida a guarir-nos.
2-Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor, feliç l’home que
s’hi refugia (Sl 34, 9): L’Escriptura és molt específica en
parlar de la confiança entre l’ésser humà i Déu; és una
confiança completa, tant completa que podem, fins
i tot amb els sentits, veure com n’és de bo el nostre
Déu. Maria ho ha experimentat en el seu cos, i s’ha
refugiat en Déu en totes les situacions de la seva vida,
fins i tot les més fosques. Com ella, nosaltres hem de
cercar sempre en Déu el nostre refugi, perquè és la
única font d’autèntica felicitat i repòs.
3-Feliç el qui s’interessa pel pobre desvalgut (Sl 41,2): Hem
estat alliberats del pecat, hem conegut l’amor que Déu
ens té i hi hem cregut, i això no ha de ser quelcom
estèril. Com Maria, que se n’anà decididament a
ajudar la seva cosina Elisabet, que romangué dempeus
al costat de la creu de Jesús, és l’amor envers el
proïsme el que portarà a acompliment la felicitat que
rebem de Déu, que no es plena si no és comunica per
l’amor.
Santa Maria és feliç perquè ha conegut Déu com
ningú altre, quan ha cregut en allò que el Senyor li ha
fet saber i ha acollit la seva Paraula, que és llum per
al món. Nosaltres estem cridats a aquesta mateixa
felicitat, i tota la nostra vida no és sinó el camí per
créixer-hi, creixent en la fe en el Déu altíssim, que és
la font de tota felicitat.
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