III TROBADA DE LES
DELEGACIONS
DE LA CONFRARIA
DE LA MARE DE DÉU
DE MONTSERRAT

Amb la presència de les Delegacions d’

Arenys de Munt, Sant Esteve Sesrovires, Santa Coloma de
Gramenet, Gavà, Lleida, Santa Maria de Sants, Santa Maria
de Badalona, Masquefa, Monistrol de Montserrat,
Sant Pere de Terrassa, El Prat de Llobregat i Viladecans.
Amb la col·laboració musical de la
Capella de Música de la Seu - Manresa.
Directora: Mireia Subirana Pinto.
Organista: Marcel Martínez Bonifacio.
.

Basílica de Santa Maria de Montserrat
Dissabte, 29 de maig de 2021

PROGRAMA DEL DIA
BASÍLICA
12.00 – Missa solemne a l’Altar Major
Presidida pel P. Joan M. Mayol, osb.
Director de la Confraria

13.00 – Salve cantada per la Capella de Música de la Seu - Manresa
i Virolai cantat també pels confrares

MIRADOR DELS APÒSTOLS
14.00 – Dinar de germanor
Lliurament als nous confrares de la cèdula d’inscripció,
insígnia i llantió de la Confraria
15.30 – Conferència
Mossèn Antoni Deulofeu:
“Construir amb temps de Crisi”
Amb ulls d’espiritualitat montserratina des del cor de Terrassa.
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PROGRAMA MUSICAL

Missa de la Mare de Déu de Montserrat
Antífona d’introducció: Florirà i exultarà...

P. Gregori Estrada

Cor

Ordinari de la Missa

Adaptació del Llibre Vermell d’Oriol Martorell

Cor i Poble

Al·leluia

P. Gregori Estrada

Cor i Poble

Ofertori: Ave Maria

Giulio Caccini

Cor

Comunió: El Senyor ha mirat la petitesa de la seva serventa...
P. Gregori Estrada
Cantora i Poble
Oh Sanctissima

Ignaz Martín Mitteer

Cor

Salve Regina

Francesc Andrevi

Cor

Virolai

Lletra: Mn. Cinto Verdaguer, música: Josep Rodoreda
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Cor i Poble

Salutació
En temps de comunions i casaments, és molt d’agrair la presència de
Mossèn Francesc-Xavier Aróztegui, Mn. Joan Puig, Mn. Joan Soler i el
Diaca Mn. Pere Pardo concelebrant en aquesta eucaristia de la
Confraria.
També la representació de les Delegacions d’Arenys de Munt, Sant
Esteve Sesrovires, Santa Coloma de Gramenet, Gavà, Lleida que
aquest any celebra 75 anys de la restauració de la Confraria, Santa
Maria de Sants, Santa Maria de Badalona, Masquefa, Monistrol de
Montserrat, Sant Pere de Terrassa, El Prat de Llobregat i Viladecans.
Participen en aquesta eucaristia també els de la Parròquia de Sant
Josep de Badalona que aviat serà també una Delegació de la Confraria
en aquella ciutat.
Dilluns, si Déu vol, i Instituirem una nova delegació a l’Església de la
Mare de Déu de Montserrat a Granollers de la qual tenen cura els
Franciscans.
Agraïm, de cor, la col·laboració artística de la Capella de Música de la
Seu - Manresa.
Som molt els qui sota l’esguard de la Moreneta fem camí de
germanor fent de la pietat popular, com ens demana el Papa
Francesc, una instrument de evangelització i de cohesió social al
redós de la Mare de Déu.
Al voltant d’Ella, com els apòstols al Cenacle, invoquem, ara la
misericòrdia del Senyor, que Ell no la nega mai als qui la hi demanem
de la mà de la seva Mare.
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CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
Antífona d’introducció

Acte penitencial
Vós, que en redimir l’home ens heu donat Maria per Mare

Vós, que heu proclamat sortosos els qui guarden la Paraula de Déu

5

Vós, que exalceu els humils i ompliu de bens els pobres

Glòria
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Col·lecta

O Déu, font i origen de tot bé,
vós que glorifiqueu amb un culte insigne
la muntanya escollida en honor de la Mare del vostre Fill,
feu que, ajudats per la intercessió
de la Immaculada Verge Maria,
arribem amb seguretat
a aquella muntanya santa que és el Crist.
Ell, que amb vós viu i regna, en la unitat de l’Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles. Amén.
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LITÚRGIA DE LA PARAULA
Lectura primera
Maria, seu de la saviesa

Lectura del llibre dels Proverbis

Pr 8, 22-35

Això diu la Saviesa de Déu: «De molt abans de començar les seves
obres el Senyor m'infantà com a primícia de tot el que ha fet. He estat
configurada des de sempre, des del començament, abans que la terra
existís. No hi havia encara els oceans, no existien les fonts d'on brollen
les aigües, i jo ja havia nascut. He nascut abans que les muntanyes,
abans que fossin plantades les altures; encara no havia fet la terra ni
els llacs, ni la massa terrosa dels continents; quan ell instal·lava la volta
del cel, jo hi era, quan traçava el cercle de l'horitzó sobre els oceans,
quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan contenia les fonts de
l'oceà, quan posava límits al mar, que no desobeeix les seves ordres,
quan construïa els fonaments de la terra, jo era al seu costat com un
deixeble preferit, feia les seves delícies cada dia, jugava contínuament
a la seva presència, jugava per tota la terra, i compartia amb els homes
les meves delícies. I ara, fills, escolteu-me: feliços els qui segueixen els
meus camins; escolteu la lliçó, no rebutgeu la saviesa; feliç l'home que
m'escolta, i vetlla cada dia a les meves portes sense apartar els ulls de
la meva entrada, perquè el qui em troba, troba la vida i es guanya el
favor del Senyor».

Salm responsorial 86,1-2.3-4.5.6-7 (R.: 1a)
Adaptació de la melodia de “Imperayitz” del Llibre Vermell de Montserrat per Eduard Vila
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Al·leluia

Jdt 15,10

Vós sou la glòria de Jerusalem, l'alegria d'Israel,
l'honor del nostre poble.
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Evangeli
Feliç tu que has cregut

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc

Lc 1,39-56

Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la muntanya, a la
província de Judà, entrà a la casa de Zacaries i saludà Elisabet.
Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen saltà dins
les seves entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes
les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit
de les teves entranyes. Qui soc jo perquè la mare del meu Senyor
vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el
nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has
cregut! Allò que el Senyor t'ha fet saber, es complirà».
Maria digué: «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit
celebra Déu que em salva».

Homilia
«Feliç el qui m'escolta, i vetlla cada dia a les meves portes sense
apartar els ulls de la meva entrada, perquè el qui em troba, troba la
vida i es guanya el favor del Senyor». A la llinda de la porta antiga que
donava accés al Cambril de la Mare de Déu hi ha escrites aquestes
paraules del Llibre dels Proverbis per disposar al pelegrí a apropar-se a
aquella que anomenem amb raó Seu de la Saviesa. La imatge romànica
de la Mare de Déu s’ajusta perfectament a aquest apel·latiu de seu de
la saviesa en un doble sentit. Com a seu, perquè té assegut a la seva
falda el Fill de Déu encarant que és la Saviesa que ens elogiada el llibre
dels Proverbis, i com a saviesa, perquè participa de la saviesa divina,
Ella que no aparta els ulls de la porta oberta del coneixement de Déu
que és el mateix Crist i el seu Evangeli.
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El llibre dels proverbis l’elogia aquesta saviesa que prefigura el
Crist cantant la seva preexistència, i així ens la revela com a primícia de
tot el que Déu ha volgut que vingués a l’existència donant entendre
que tot, perquè ve d’ella, té un sentit i una finalitat. I això màximament
ho és pels homes i dones ja que és amb ells, i no amb la natura i les
altres criatures, que la Saviesa compartia les seves delícies ens diu el
text citat. La poesia d’aquest fragment dels Proverbis evoca l’estat de
gràcia original amb que Déu per mitjà de l’Esperit creà la vida sobre la
terra i la feu participar tota ella, sobretot els éssers humans, de la seva
Saviesa que és el Fill Únic de Déu.
Quin és però el principi de la saviesa pel qual s’arriba a gaudir
plenament de la vida de Déu? L’Escriptura mateixa ens respon en el
salm 110: «Venerar el Senyor és primícia de saviesa, són molt prudents
els qui el veneren.»
Heus aquí el principi de la saviesa, del saber viure per viure en
plenitud, un saber fer que Adam i Eva van menystenir, tirant pel dret,
quedant atrapats en la niciesa del que anomenem pecat original. Els
que sou mestres en algun ofici ho entendreu perfectament. Malament
quan vols ensenyar un ofici i l’aprenent comença fent al revés del que li
dius perquè ho creu més pràctic. Doncs això és el que ens passa a
nosaltres quan, menystenint la saviesa de Déu, tirem pel dret perquè
ens sembla millor.
Venerar el Senyor és primícia de Saviesa, principi de vida en
plenitud que no vol dir fama i riqueses sinó noblesa i bondat. Ho veiem
en l’evangeli en la Mare del Senyor entonant el seu cant de lloança que
tota l’Església canta cada vespre plena de goig. «La meva ànima
magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que hem salva.»
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Maria viu aquest principi de saviesa amb humilitat. Ha mirat la
petitesa de la seva serventa, diu el text. Maria es reconeix petita, però
en mans de Déu, que és el que li dona la veritable grandesa, i per això
exulta, magnifica la seva ànima al Senyor perquè es veu emmirallada
en Ell, i contempla en el seu rostre la mirada salvadora del Senyor _ el
meu esperit celebra Déu que em salva_
I es que acceptant de ser Mare del Messies, com diu l’evangeli
uns versets abans, no la converteix pas en un ésser superior als altres
sinó que la constitueix com la primera salvada, la primera que, plena de
gràcia, rep la salvació promesa al poble escollit que esperava el
Salvador.
Qui s’apropa a la Mare de Déu, sota l’advocació de Montserrat
o qualsevol altre títol amb aquesta actitud senzilla, troba la vida i es
guanya el favor del Senyor. Troba la vida perquè, com canta el Virolai,
no només mira i admira la grandesa de Maria sinó que sap veure en
Ella la petitesa i la humilitat en mans de Déu. Per això, davant d’ella,
com participant d’aquest do, pot obrir el cor a la seva llum que és el
Crist assegut a la seva falda, l’Infant gran que alça la mà amb un
somriure de confiança i d’estimació.

Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen!
ditxós el cor que s’obri a vostra llum!
Roser del cel que els serafins voltegen,
amb oració doneu vostre perfum.
Feliços nosaltres si com els sants pelegrins que han passat
davant d’Ella com sant Ignasi, santa Joaquima de Vedruna, o sant
Antoni M. Claret, i som homes i dones d’oració contemplativa i
auditiva, capaços de saber veure més enllà de l’immediat, capaços
d’escoltar aquest missatge senzill de Maria i vetllem, com ells ho feren,
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estant atents al que cada dia ens diu la saviesa en l’evangeli de Jesús.
Així, siguin les circumstàncies que siguin, en els dies de bonança o de
tempesta, en l’aridesa o el consol, en el sofriment o en l’alegria,
podrem anar assaborint la Vida que el Pare ens ha donat juntament en
el Crist, i gaudirem, com Maria, del goig, de la fermesa i de la pau que
del seu Esperit.

Pregària dels Fidels
C. Refiats de la intercessió de la Mare de Déu, elevem la nostra
pregària al Senyor per nosaltres i pel món sencer.

V. Vulgueu respondre:
T. Per mediació de Santa Maria, acolliu la nostra súplica, Senyor.

V. Per la missió de comunió fraterna i d’encoratjament en la fe del
Papa Francesc i de tots els pastors de l’Església: Que, com Maria, siguin
decidits en la caritat i magnifiquin el Senyor amb les seves obres.
Preguem germans.
T. Per mediació de Santa Maria, acolliu la nostra súplica, Senyor.
V. Pel drama que es viu a la Índia i a tants llocs del món a causa de la
pandèmia i per tots els qui pateixen: Que no els manqui l’ajut
humanitari i el consol espiritual que necessiten.
Preguem germans.
T. Per mediació de Santa Maria, acolliu la nostra súplica, Senyor.
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V. Pels món dels infants tan vulnerable a les escomeses humanes: Que
tingui sempre qui vetlli eficaçment pel seu bé humà i espiritual.
Preguem germans.
T. Per mediació de Santa Maria, acolliu la nostra súplica, Senyor.
V. Pels tots els confrares de Montserrat en la seva missió integradora i
d’anunci de la fe: Que l’amor a la Mare de Déu els faci, com Ella, àvids
de la saviesa de l’Evangeli i sol·lícits en la caritat envers tothom.
Preguem germans.
T. Per mediació de Santa Maria, acolliu la nostra súplica, Senyor.

V. Pels difunts que portem al cor, pels qui els ploren i per tots els qui
veuen pròxima la seva fi en aquets món: Que la misericòrdia de Senyor
supleixi tota mancança humana i els atorgui la pau de l’esperit.
Preguem germans.
T. Per mediació de Santa Maria, acolliu la nostra súplica, Senyor.

V. Per tot els pelegrins i visitants d’aquest Santuari de la Mare de Déu,
pels seus treballadors, per l’escolania i la comunitat monàstica que els
acull: Que el pas per Montserrat sigui per a tots un apropar-se més a
Déu.
T. Per mediació de Santa Maria, acolliu la nostra súplica, Senyor.

C. Escolteu, Senyor, les oracions del vostre poble, que venera amb
amor la Benaurada Ver Maria, Mare de vostre Fill, i, per la pietat de la
seva pregària a favor nostre, concediu-nos tot el que us demanem i
portem al cor. Per Crist Senyor nostre.
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Sant

15

Anyell de Déu

16

Cant de Comunió

Salve Regina
Postcomunió
Senyor,
acabem de rebre el sosteniment
per a la nostra eterna salvació;
us demanem que la protecció de la Verge Maria
acompanyi sempre els qui, en la seva veneració,
hem celebrat aquesta eucaristia.
Per Crist Senyor nostre.
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Pregària dels confrares
Santa Maria de Montserrat
vetlleu amorosa pel nostre Poble i
per cadascun dels fills d’aquesta terra consagrada a vós.
Com a confrares vostres
us oferim l’obsequi de la nostra devoció i estima.
Vetlleu per la vostra casa de Montserrat,
feu que no hi manquin mai homes que, deixant-ho tot,
es donin al Crist com a monjos
que serveixin amb caritat tots els pelegrins,
i que siguin un exemple de compromís i de fe.
Protegiu també els escolans i les seves famílies,
que el seu cant continuï ressonant en aquesta santa muntanya.
Empareu els qui, amb el seu treball,
fan de Montserrat una casa oberta i acollidora per a tothom.
Acolliu les pregàries de tots els pelegrins que s’hi apropen;
Que la gràcia que per vós ens fou retornada
davalli també sobre els esportistes, els estudiosos,
i tots els que visiten el santuari.
Amb vós entrà al món l’alegria de l’Evangeli,
feu-nos transmissors d’aquesta joia que renova el cor dels homes
i beneïu, com a Mare piadosa,
amb la felicitat i la pau de les benaurances,
a tots els membres de la vostra Confraria.
Augmenteu el seu nombre i
protegiu-nos a tots sota el vostre mantell blau,
perquè no ens afeixugui el rigor de la vida
i no ens faci tremolar el fred de les seves nits
mentre caminem per aquest món amb l’esperança d’arribar
al Regne on seieu, gloriosa, a la dreta del Crist ressuscitat. Amén.
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Benedicció final i comiat
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Confraria de la Mare de Déu de Montserrat
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