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El Papa Francesc ha demanat que en aquest mes de maig tota 

l'Església invoqui la intercessió de la Mare de Déu per la fi de 

la pandèmia i, de manera particular, ens convida a pregar pels 

més afectats. 

 

Cada dia del mes de maig, segons un calendari amb intencions 

específiques, els santuaris escampats pel món, units en una 

comunió de pregària, volen, com l’encens a la presència de 

Déu, elevar la seva pregària al cel.  

 

Avui, des d’aquí, a Montserrat, tota l’Església prega 

unànimement pels voluntaris. El ciri que avui crema tot el dia 

davant la Santa Imatge de la Mare de Déu de Montserrat vol 

ser per a tots un signe lluminós de fraternitat i d’esperança. 
 

 
 

  



  

Mentre s’encenen els ciris de l’altar 

 
 

Estimats germans i germanes, en comunió amb el Sant Pare, 

seguint l’exemple de les primeres comunitats cristianes en 

aquest temps de prova que vivim, elevem al Senyor per la 

intercessió de la Mare de Déu la nostra súplica insistent per 

la fi de la pandèmia.  

 

El ciris encesos amb la flama de la llàntia que crema davant la 

Santa Imatge de la Mare de Déu poden il·luminar i transformar 

aquests moments de foscor en una aurora de llum nova. 

 

Invitamos a todos los que nos siguen a través de los medios de 

comunicación a unirse espiritualmente con sus familias a este 

rosario que ofrecemos por todos los voluntarios. 

 
 

RÉS DEL ROSARI 

 

   P. Abat 
 
 

Pel senyal de la santa Creu,  

dels nostres enemics 

allibereu-nos, Senyor, Déu nostre.  
 

En el nom del Pare i del Fill 

i de l'Esperit Sant. Amén.  

 



 

PRIMER MISTERI DE GLÒRIA 

LA RESURRECCIÓ DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST 
 

De l’evangeli segons sant Lluc                  24, 1-6.9 
 

El diumenge, molt de matí, les dones arribaren al sepulcre i 

van trobar que la pedra havia estat apartada. Hi van entrar, però 

no hi trobaren el cos de Jesús, el Senyor. Llavors se'ls van 

presentar dos homes amb vestits resplendents, que els 

digueren: Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No 

és aquí: ha ressuscitat. Elles se’n tornaren del sepulcre i ho 

anunciaren als onze i a tots els altres. 
 

 

 V.    Pare nostre, que esteu en el cel: 

Sigui santificat el vostre nom. 

Vingui a nosaltres el vostre Regne. 

Faci's la vostra voluntat, 

així en la terra com es fa en el cel. 
 

 T.   El nostre pa de cada dia, 

doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. 

I perdoneu les nostres culpes, 

així com nosaltres perdonem els nostres deutors. 

I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, 

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. 
 

Ave Maria (Johannes Brahms - Hamburg 1833-1897) 

 

T.     Santa Maria...  

V.     Déu vós salve, Maria... 
 

V.     Glòria al Pare...  

T.     Com era al principi... 



 

SEGUNDO MISTERIO DE GLORIA 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR AL CIELO 
 

Del evangelio según san Marcos           16, 14-15.19 
 

Jesús se apareció a los once discípulos, mientras estaban sentados a la 

mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, porque no habían 

creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: “Id por todo el 

mundo y anunciad a todos la buena noticia del Evangelio. Después de 

hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de 

Dios. 
 

    T.   Padre nuestro que estás en el cielo,  

           santificado sea tu Nombre; 

           venga a nosotros tu Reino; 

           hágase tu voluntad  

           en la tierra como en el cielo. 
 

V.   Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

 

      

T.   Dios te salve, María, llena eres de gracia; 

    el Señor es contigo. 

    Bendita Tú eres entre todas las mujeres, 

    y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
    

Sancta Maria (Johannes Brahms - Hamburg 1833-1897) 

 

      T.   Dios te salve... 
 

     V.   Santa María, Madre de Dios, 

            ruega por nosotros, pecadores, 

            ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

    

     T.    Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.  

     V.    Como era en el principio, ahora y siempre,  

            por los siglos de los siglos. Amén.   

https://www.comunicazione.va/en/sostienici/es.html
https://www.comunicazione.va/en/sostienici/es.html


 

TERCER MISTERI DE GLÒRIA  

LA VINGUDA DE L’ESPERIT SANT SOBRE ELS APÒSTOLS 

REUNITS EN PREGÀRIA AMB LA VERGE MARIA 

 

Dels Fets dels Apòstols                     2, 1.3-4 
 

El dia de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc, 

i se’ls aparegueren com unes llengües de foc que es 

distribuïren i es posaren sobre cada un d’ells. Tots quedaren 

plens de l’Esperit Sant. 
  

V.    Pare nostre, que esteu en el cel: 

Sigui santificat el vostre nom. 

Vingui a nosaltres el vostre Regne. 

Faci's la vostra voluntat, 

així en la terra com es fa en el cel. 
 

 T.    El nostre pa de cada dia, 

doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. 

I perdoneu les nostres culpes, 

així com nosaltres perdonem els nostres deutors. 

I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, 

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. 
 

 

Ave Maria  (Jesús Guridi - País Basc 1886-1961) 
 

T.     Santa Maria... 

V.     Déu vós salve, Maria, i el Glòria al Pare... 
 

T.     Com era al principi... 

 

 



 

CUARTO MISTERIO DE GLORIA 

LA ASUNCIÓN DE MARÍA AL CIELO 
 

Del profeta Isaías                61,10 
 

Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios: 

porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un 

manto de triunfo como novia que se adorna con sus joyas. 
 

  T.  Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificétur nomen tuum; 

adveniat Regnum tuum; 

fiat volúntas tua, 

sicut, in caelo, et in terra. 
 

Panem nostrum quotidianum da nobis hódie; 

et dimítte nobis débita nostra, 

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 

et ne nos indúcas in tentatiónem: 

sed líbera nos a malo. Amen. 
 
 

   T.  Ave Maria, Gratia plena, Dominus Tecum.  

Benedicta Tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris Tui, Iesus. 
  

Sancta Maria (Jesús Guridi - País Basc 1886-1961) 

            

   T.  Ave Maria, Gratia plena...  
 

   V.   Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,                                     

         nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. 
 

   T.   Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.  

     V.   Sicut erat in principio, et nunc, et semper,  

           et in saecula saeculorum. Amen. 



 

CINQUÈ MISTERI DE GLÒRIA 

LA CORONACIÓ DE LA MARE DE DÉU  

 

Del llibre de l’Apocalipsi                                                    12,1 
 

Aparegué al cel un gran prodigi: una dona que tenia el sol per 

vestit, la lluna sota els peus, i duia al cap una corona de dotze 

estrelles. 

 

V.    Pare nostre, que esteu en el cel: 

Sigui santificat el vostre nom. 

Vingui a nosaltres el vostre Regne. 

Faci's la vostra voluntat, 

així en la terra com es fa en el cel. 
 

 T.   El nostre pa de cada dia, 

doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. 

I perdoneu les nostres culpes, 

així com nosaltres perdonem els nostres deutors. 

I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, 

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. 

 

Ave Maria i Sancta Maria... (Schubert/Vivancos - Catalunya 1973) 

 

     

V.     Déu vós salve, Maria... 

T.     Santa Maria... 

 

V.     Glòria al Pare... 

T.     Com era al principi... 

  



 

Cant de la Salve Regina... (Felice Anerio – Itàlia 1560-1614) 

      Salve,  

Regina, Mater misericordiae. 
 

      Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus exsules filii Hevae. 

      Ad te suspiramus gementes et flentes  in hac lacrimarum valle. 

Eia, ergo, advocata nostra,  

illos tuos misericordes oculos ad nos converte;  
       

      et Iesum, benedictum fructum ventris tui,  

      nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens,  

      O pia,  

O dulcis Virgo Maria. 

 

Lletanies 
 
 

Kyrie, eléison. (aquesta i les següents es repeteixen) 

Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 

Christe, áudi nos. 

Christe, exáudi nos. 

  

 

Pater de cælis, Deus, miserére nobis. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, 

Spíritus Sancte, Deus, 

Sancta Trínitas, unus Deus, 



 

Sancta María. Ora pro nobis. 

Sancta Dei Génitrix. ... 

Sancta Virgo vírginum. 
 

Mater Christi. 

Mater Ecclésiæ. 

Mater Misericordiae. 

Mater divínæ grátiæ. 

Mater Spei. 

Mater puríssima. 

Mater castíssima. 

Mater invioláta. 

Mater intemeráta. 

Mater immaculáta. 

Mater amábilis. 

Mater admirábilis. 

Mater boni consílii. 

Mater Creatóris. 

Mater Salvatóris. 
 

Virgo prudentíssima. 

Virgo veneranda. 

Virgo prædicánda. 

Virgo potens. 

Virgo clemens. 

Virgo fidélis. 

Speculum iustitiæ. 

Sedes sapiéntiæ. 

Causa nostræ lætítiæ. 

Vas spirituále. 

Vas honorábile. 

Vas insígne devotiónis. 

Rosa mystica. 



 

Turris davídica. 

Turris ebúrnea. 

Domus áurea. 

Fœderis arca. 

Iánua cæli. 

Stella matutína. 

Salus infirmórum. 

Refúgium peccatórum. 

Solacium migrantium. 

Consolátrix afflictórum. 

Auxílium christianórum. 
 

Regína angelórum. 

Regína patriarchárum. 

Regína prophetárum. 

Regína apostolórum. 

Regína mártyrum. 

Regína confessórum. 

Regína vírginum. 

Regína sanctórum ómnium. 

Regína sine labe originali concépta. 

Regína in cælum assúmpta. 

Regína sacratíssimi rosárii. 

Regína famíliæ. 

Regína pacis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi. Parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi. Exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi. Miserére nobis. 
  



 

El P. Abat, després de les lletanies, prega a la Mare de Déu 

amb aquestes paraules: 
 

Bajo tu protección nos refugiamos, Santa Madre de Dios. 
 
 

En la actual situación dramática, llena de sufrimiento y 

angustia que envuelve al mundo entero, acudimos a ti, Madre 

de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu 

protección. 
 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos 

en esta pandemia del coronavirus, y consuela a los que están 

decaídos y lloran por sus seres queridos muertos, enterrados a 

veces de una manera que hiere el alma. Apoya a cuantos están 

angustiados por las personas enfermas a las que no pueden 

acercarse para evitar el contagio. Infunde confianza a los que 

están preocupados por el futuro incierto y por las 

consecuencias sobre la economía y el trabajo. 
 

Mare de Déu i Mare nostra, pregueu per nosaltres Déu, Pare 

de misericòrdia, perquè acabi aquesta dura prova i ressorgeixi 

un horitzó d'esperança i de pau. Com a Canà, interveniu davant 

el vostre Fill Jesús, demanant-li que consoli les famílies dels 

malalts i de les víctimes, i que obri els seus cors a la confiança. 
 

Protegiu els metges, les infermeres, el personal sanitari i els 

voluntaris que en aquests moments d'emergència estan en 

primera línia, i posen la seva vida en perill per salvar altres 

vides. Acompanyeu els seus esforços i doneu-los força, bondat 

i salut. 

 



 

Estigueu a prop dels qui nit i dia assisteixen els malalts, els 

preveres i les persones consagrades que, amb sol·licitud 

pastoral y compromís evangèlic, tracten d’ajudar i de donar 

suport a tots. 

 

Santa Maria, il·lumineu la ment dels homes i les dones de 

ciència perquè trobin les solucions apropiades per superar la 

malaltia. 
 

Verge de Montserrat 

 

 

T. Pregueu per nosaltres 

 

 

Interludi d’orgue 

 

  



 

 


