Al voltant de
Santa Maria
amb els nostres
Bisbes

Rosa de caritat,
foc que sense consumir escalfa,
traieu de Catalunya l’esperit de discòrdia,
i ajunteu tots els seus fills
amb cor de germans.

Confraria de la Mare de Déu
de Montserrat

(De la Visita Espiritual del Dr. Torras i Bages)

La Confraria
de la Mare de Déu

de Montserrat

...els bisbes de Catalunya es fan ressò
de la preparació dels 800 anys de la
fundació de la Confraria de la Mare de
Déu de Montserrat. Encoratgen als
confrares a reactivar la seva vitalitat
renovant els vincles que al llarg de la
història tants fidels han establert amb
Montserrat per mitjà de l’estima i la
devoció a la Mare de Déu i al que
representa per a la fe cristiana a Casa
Nostra.
(De la nota de premsa
de la Conferència Episcopal Tarraconense
del dia 17 de maig de 2018)

La Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat és fruit de la voluntat d’acollida
dels monjos que custodien la Sagrada
Imatge i de l'agraïment dels pelegrins que,
havent experimentat en la seva estada a
Montserrat la bellesa de la celebració
comunitària de la Fe i el goig de la
protecció de la Verge, desitgen continuar
units a la vida del Santuari i volen ajudar a
altres pelegrins a fer-ne experiència per
mitjà de la seva devoció i estima visibles
en la celebració de les festes de la Mare de
Déu en les diferents Delegacions.
Els nostres Bisbes no només encoratgen als
fidels a fer-se membres de la Confraria
sinó que ells mateixos s’hi han inscrit.

Nom i Cognoms
.............................................................
............................................................
Delegació on us inscriviu

(si no teniu
Delegació la inscripció es registrarà com a
Montserrat)

.......................................................
Parròquia on residiu
...........................................................
Adreça, població i codi postal
.............................................................

Tot l’afany de la Confraria no és altre que
el de renovar, sota la protecció de la Mare
de Déu, la fe de les nostres comunitats en
el seu dinamisme públic, i alhora ser una
presència acollidora i solidària de tots els
nobles anhels i afanys.

............................................................

Des del Monestir, us invitem a formar part
activa d’aquesta gran família espiritual
inscrivint-vos a la Delegació de la vostra
Parròquia, o a Montserrat mateix, a fi de
participar de l’esperit marià que es fa
visitació i magníficat del Senyor enmig
dels seus germans.

Montserrat,........de....................2018

P. Joan M. Mayol osb
Director de la Confraria

Adreça electrònica
.............................................................
Telèfon...............................................
Per tal de fer efectiva la inscripció heu de
portar aquesta butlleta al Centre de
Coordinació Pastoral de Montserrat, o a
qualsevol dels Centres Delegats de la
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.
Per més informació podeu adreçar-vos a
ccpastoral@santuari-montserrat.com

