






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
'abat que és digne de regir el 
monestir s'ha de recordar 
sempre de com l'anomenen i ha 
d'acomplir amb fets el nom de 
superior. Hom creu, en efecte, 

que fa les vegades del Crist al monestir, des del moment 
que és designat amb el seu mateix nom, segons el que diu 
l'Apòstol: "Heu rebut l'esperit de fills adoptius que ens fa 
clamar: Abbà, Pare". Per tant, l'abat no ha d'ensenyar ni 
establir ni manar res al marge del precepte del Senyor, 
sinó que els seus manaments i la seva doctrina difonguin 
en els cors dels deixebles el llevat de la justícia divina. 

 
 
 

(De la regla de sant Benet) 
 
 
 
 



 
 



 
 

RITUS INICIALS 
 
Ofrena musical de la U.E.M. (Antics Escolans de Montserrat) Estrena del 
"Preludi Abacial per a orgue, sobre la signatura musical "G-As-C-H" ( sol-la 
bemoll-do-si)” ANDREU DIPORT I FELIU (Barcelona 1998) Interpretat per 
Vicenç Prunés i Lloret. Acabat, es canta l’antífona d’introducció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celebrant: 
 

En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. 
 
El poble respon: 
 

Amén. 
 
Després, el celebrant saluda el poble, dient: 
 

La pau sigui amb vosaltres. 
 
El poble respon: 
 

I amb el vostre esperit. 
 
El celebrant invita els fidels a penedir-se: 
 

Germans, preparem-nos a celebrar els sants misteris, reconeixent 
els nostres pecats. 

Es guarda una estona breu de silenci. 
Després, tothom resa: 
 

Jo confesso a Déu totpoderós, 
i a vosaltres germans, 
que he pecat, per culpa meva, 
de pensament, paraula, obra i omissió. 
Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, 
als àngels i als sants, 
i a vosaltres, germans, 
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor. 

 
El celebrant: 
 

Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats 
i ens dugui a la vida eterna. 

 



El poble respon: 
 

Amén. 
 

Tot seguit, l’Escolania i la Capella canten el Kyrie de la Missa a 6 veus del 
P. Narcís Casanovas. 
 
 
Després tothom canta l'Himne de lloança: 
 

Glòria a Déu a dalt del cel, 
i a la terra pau als homes que estima el Senyor. 
Us lloem,  
us beneïm,  
us adorem, 
us glorifiquem, 
us donem gràcies, 
per la vostra immensa glòria.  
Senyor Déu, Rei celestial,  
Déu Pare omnipotent. 
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist. 
Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare.  
Vós que lleveu el pecat del món, 
tingueu pietat de nosaltres; 
vós que lleveu el pecat del món,  
acolliu la nostra súplica. 
Vós que seieu a la dreta del Pare, 
tingueu pietat de nosaltres.  
Perquè vós sou l'únic Sant,  
vós l'únic Senyor, 
vós l'únic Altíssim, Jesucrist,  
amb l'Esperit Sant 
en la glòria de Déu Pare.   
Amén. 



Un cap acabat l'himne, el celebrant diu l'oració: 
 

Preguem 
 

Concediu, Senyor, al vostre servent Manel 
   que heu escollit com a abat 
      d’aquesta comunitat de Santa Maria de Montserrat, 
   que amb les seves obres i els ensenyaments 
   condueixi els seus germans 
   pels camins de l’Evangeli, 
   perquè juntament amb ells 
   pugui rebre feliçment de vós, Pastor santíssim, 
   el do del premi etern. 
  
Per nostre Senyor Jesucrist el vostre Fill  
   que amb vós viu i regna  
   en la unitat de l’Esperit Sant,  
   Déu, pels segles dels segles. 

 
El poble aclama:  
    Amén. 
 
 

                         
 



LITÚRGIA DE LA PARAULA 
 

LECTURA PRIMERA 
 

Lectura del llibre del profeta Isaïes        25, 6a-7-9 

 
Aquell dia, en aquesta muntanya,  
   el Senyor de l’univers  
   prepararà per a tots els pobles un convit.  
Farà desaparèixer en aquesta muntanya  
  el vel de dol que cobreix tots els pobles,  
  el sudari que amortalla les nacions;  
  engolirà per sempre la Mort.  
 
El Senyor eixugarà les llàgrimes de tots els homes i  
  esborrarà l’oprobi del seu poble arreu de la terra.  
Ha parlat el Senyor. 
 
Aquell dia diran:  
“Aquí teniu el nostre Déu, de qui esperàvem que ens salvaria:   
  alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat. 
 
 
Paraula de Déu. 

 
 
El poble respon: 
 

Us lloem, Senyor. 
 

 
 
 



SALM RESPONSORIAL 
 

Sl 120, 1-2.3-4.5-6.7-8 (R.:cf.1) 
 

Alço els ulls a les muntanyes: 
d’on en vindrà l’ajuda? 
L’ajuda em vindrà del Senyor, 
del Senyor que ha fet cel i terra. R. 

 

 
 

Que no deixi relliscar el teu peu, 
ni s’adormi el qui et guarda. 
el guardià d’Israel mai no s’adorm, 
sempre vigila. R. 

 
És el Senyor qui et guarda, 

el Senyor t’empara al teu costat mateix. 
de dia el sol no et farà mal, 
ni la lluna de nit. R. 

 
El Senyor et guarda de tota desgràcia, 

et guarda la vida. 
El Senyor guarda tots els teus passos 
ara i per tots els segles. R. 

 
 
 
 
 
 



LECTURA SEGONA 
 
Lectura de la carta als cristians hebreus          12, 18-19. 22-24 

 
Germans,  
   vosaltres no us heu acostat  
   en aquella muntanya palpable del Sinaí,  
   que era tota ella foc ardent, foscor, negra nuvolada i tempesta,  
   ni heu escoltat el toc del corn  
   i la veu que pronunciava aquelles paraules.  
   Els mateixos que sentiren  
   la veu suplicaren que no continués parlant-los.  
   Vosaltres us heu acostat a la muntanya de Sió,  
       a la ciutat del Déu viu, la Jerusalem celestial,  
       a miríades d’àngels,  
       a  l’aplec festiu dels primers inscrits  
            com a ciutadans del cel; 
       us heu acostat a Déu, jutge de tots,  
       als esperits dels justos que ja han arribat a terme,  
       a Jesús, el mitjancer de la nova aliança,  
       a la seva sang purificadora,  
       que parla més favorablement que  la d’Abel. 
 
 
Paraula de Déu. 

 
 
El poble respon: 
 

Us lloem, Senyor. 
 

 
                                                



AL LELUIA 
 

 
 

                



EVANGELI 
 

 

Lectura de l’evangeli segons sant Joan       15, 18-21 

 
En aquell temps,  
   Jesús digué als seus deixebles:  
“Si el món us odia, 
     recordeu que primer m’ha odiat a mi abans que a vosaltres. 
 Si fóssiu del món, el món us estimaria com a cosa seva,  
    però com que no en sou, perquè jo us he escollit del món,  
    ell us odia.  
Recordeu allò que us he dit:  
    El servent no és més que l’amo.  
    Així com m’han perseguit a mi,  
    també us perseguiran a vosaltres;  
          així com no han admès el meu ensenyament,  
          tampoc no admetran el vostre.  
Us faran tot això perquè vosaltres porteu el meu nom i  
     ells desconeixen aquell qui m’ha enviat.” 

 
 

Un cop acabat l’evangeli, el diaca canta: 
 

Paraula del Senyor. 
 
El poble respon: 
 

Lloança a vós, oh Crist. 
 
 
 
 
 
 



RITUAL DE LA BENEDICCIÓ  
DE L’ABAT 

 
PETICIÓ DE LA BENEDICCIÓ 

 
Un dels monjos assistents de l’abat elegit s’adreça al celebrant amb aquestes 
paraules: 
 

Senyor bisbe: El nostre monestir de Santa Maria de 
Montserrat, de l'Orde de Sant Benet i del bisbat de sant Feliu 
de Llobregat, ha escollit en reunió capitular el pare Manel 
Gasch i Hurios, que ara us presentem, perquè sigui abat 
d'aquesta comunitat. Per això, us preguem humilment que 
vulgueu beneir-lo com a abat d'aquest monestir. 

 
El  celebrant diu: 
 

¿Ja sabeu si ha estat elegit legítimament? 
 
El monjo assistent respon: 
 

Ho sabem i en donem testimoni. 
 
El celebrant diu: 
 

Donem-ne gràcies a Déu. 
 
 
 

HOMILIA 
 
Tots s'asseuen i el celebrant fa una al locució. 
  
 



EXAMEN I COMPROMÍS 
 
Després de l'al locució, el celebrant fa aquest interrogatori a l'elegit, que està 
dret davant d'ell: 
 

L’antic mestratge dels pares ens ensenya i ordena que un elegit 
per regir les ànimes en representació de Crist ha de ser 
interrogat i examinat de les condicions i qualitats convenients 
i necessàries per a aquest ofici. D’acord amb aquesta norma et 
demanem, germà estimat: 
 
¿Vols ser fidel a la teva professió i a l'observança de la Regla de 
sant Benet, i vols instruir els teus germans, perquè facin el 
mateix i avancin en l'amor a Déu, en la vida evangèlica i en 
l’amor fratern?   

 
L’elegit respon: 

 

Sí, ho vull. 
 
El celebrant: 
 

¿Vols guiar i ensenyar els teus germans amb la doctrina i 
l'exemple, amb els fets més que amb les paraules? 

 
L’elegit: 
 

Sí, ho vull. 
 
El celebrant: 
 

¿Vols portar cap a Déu els teus germans, sense menysvalorar 
mai el bé de les ànimes que et són confiades? 

 
L’elegit: 
 

Sí, ho vull. 



El celebrant: 
 

¿Vols conservar fidelment els béns del monestir que se't confia 
i administrar-los amb prudència per al servei dels germans, dels 
pobres i dels forasters? 

 
L’elegit: 
 

Sí, ho vull. 
 
El celebrant: 
 

¿Vols guardar sempre, perfectament i en totes les coses, 
fidelitat, obediència i respecte a la santa Església, al Papa i als 
seus successors? 

 
L’elegit: 
 

Sí, ho vull. 
 
El celebrant: 
 

Que el Senyor t'ho concedeixi, et doni tota mena de béns i et 
guardi sempre i en tot lloc. 

 
Tothom respon: 
 

Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLETANIES DELS SANTS 
 

Tothom s' aixeca. El celebrant, dret, diu de cara al poble:  
 

Preguem, germans estimats, perquè Déu nostre Senyor 
enriqueixi amb els dons de la seva gràcia aquest servent seu, 
Manel, que ha estat elegit per a regir els seus germans. 
 

L’elegit es prostra. Tothom s’agenolla. Els cantors comencen la  lletania. 

 
 

 
 

Sant Miquel. 
Àngels sants de Déu. 

 
 
 



 
 

Sant Josep. 
Sant Pere i sant Pau. 
Sant Andreu. 
Sant Joan i tots els sants Apòstols i Evangelistes. 
Santa Maria Magdalena. 

 

 
  

Sant Llorenç. 
Sant Ignasi d'Antioquia. 
Sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi. 
Sant Feliu. 
Santa Agnès. 
Santa Perpetua i santa Felicitat. 

 

 
  

Sant Agustí i tots els sants pares de l'Església d'Occident.  
Sant Atanasi. 
Sant Basili i tots els sants Pares de l'Església d'Orient. 
Sant Martí. 
Sant Bernat Calbó. 
Sant Antoni Maria Claret. 



 
 

Sant Maur i sant Plàcid.  
Sant Columbà. 
Sant Beda.  
Sant Romuald. 
Sant Pere Ursèol. 
Sant Bru. 
Sant Bernat. 
Sant Francesc i sant Domènec. 
Sant Ignasi de Loiola. 
Sant Josep de Calassanç. 
Sant Enric d'Ossó. 
Sant Ricard. 
Beats màrtirs de Montserrat. 

 

 
 

Santa Gertrudis. 
Santa Caterina de Sena. 
Santa Teresa de Jesús.  
Santa Joaquima de Vedruna. 
Tots els sants i santes de Déu. 

 
 
 
 



 
 

De tot mal. 
De tot pecat. 
De la mort eterna. 
Per la vostra encarnació. 
Per la vostra mort i per la vostra resurrecció.  
Per la donació de l'Esperit Sant. 

 

 
 

Governeu i protegiu la vostra Església.  
 

Conserveu en el vostre servei el papa 
   i tots els estaments eclesiàstics.  
 

Feu que hi hagi pau i concòrdia 
   en tots els pobles del món. 
 

Associeu més plenament a l'obra de la redempció   
   tots els qui professen els consells evangèlics. 
 

Augmenteu i conserveu 
   en totes les famílies religioses  
   que us són consagrades 
   la caritat de Crist 
   i l'esperit de llurs fundadors. 
 

A nosaltres  mateixos conforteu-nos 
   i conserveu-nos en el vostre servei. 
 

 



Beneïu i conserveu aquest germà 
   que ha estat elegit abat d'aquest Monestir. 
 

Jesús, Fill de Déu viu. 
 

 
 

ORACIÓ DE BENEDICCIÓ 
 
L’elegit s'acosta al celebrant i s’agenolla al seu davant. 
El celebrant, amb les mans esteses, diu: 

 
 
 

 
 
 
 
éu, Pare totpoderós, 
que heu enviat al món el vostre Fill únic, 
perquè fos servidor dels homes i,  

com a bon pastor, donés la vida per les seves ovelles, us preguem 
que us digneu a beneir + i a confortar  
el vostre servent Manel 
elegit abat d'aquest Monestir.  

 
 



Concediu-li que amb una vida santa  
sigui digne del nom que li donen,  
perquè la seva doctrina 
penetri amb més eficàcia en el cor dels seus deixebles  
com el llevat de la justícia divina. 
 
Que sàpiga, Senyor, 
quina cosa tan difícil i tan àrdua no accepta  
de governar ànimes 
i d'acomodar-se a moltes maneres de ser; 
que comprengui que més li pertoca servir que manar. 
Inspireu-li una extrema sol licitud 
per no perdre cap de les ovelles que té encomanades,  
sinó que ho disposi i ho temperi tot 
de tal manera que la comunitat, 
vivint constantment en l’amor de Crist i dels germans,  
corri amb el cor eixamplat 
per la via dels manaments. 
 
Digneu-vos, Senyor, a omplir-lo dels dons de l'Esperit 
perquè treballi per a la vostra glòria  
i el servei de l'Església 
i encoratgi sempre els seus germans.  
Que no anteposi res a Crist; 
que ensenyi que res no li ha de ser anteposat,  
perquè el gran dia que ell retornarà, 
pugui rebre amb tots els seus germans  
el premi del Regne. 
Per Crist Senyor nostre. 

 
Tothom respon: 
 

Amén. 



 RITUS COMPLEMENTARIS 
 
Acabada l'oració de benedicció, tothom s'asseu. L’abat que acaba de ser beneït 
s'acosta al celebrant i rep la regla de mans del celebrant que li diu: 
 

Rep aquesta regla que ve de la tradició dels sants pares per regir 
i guardar els germans que et són encomanats, amb les forces 
que Déu et doni i tenint en compte la fragilitat humana. 

 
El celebrant posa l'anell al dit anular de la mà dreta del nou abat, tot dient: 
 

Rep aquest anell, signe de fidelitat, per tal que amb fortalesa i 
amor fratern guardis aquesta família monàstica. 

 
Tot seguit li imposa la mitra, i li dona el bàcul pastoral, tot dient: 
 

Rep el bàcul que significa l'ofici pastoral i vetlla pels germans 
que et són confiats i dels quals hauràs de donar compte. 

 
 
Tothom es posa dret. El celebrant invita l'abat a seure a la càtedra. 
Finalment deixa el bàcul i rep l'abraçada dels prelats i dels monjos de la 
comunitat. 
Mentrestant, l’Escolania i la Capella canten “Exultate Deo” de Palestrina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

LITÚRGIA EUCARÍSTICA 
 
Durant la presentació de les ofrenes i l’encensació de l’altar, l’Escolania i la 
Capella canten “O Sacrum Convivium” del P. Anselm Ferrer.  
En acabar, el celebrant invita a la pregària: 
 

Pregueu, germans i germanes,  
perquè aquest sacrifici, meu i vostre,  
sigui agradable a Déu Pare omnipotent. 

 
El poble respon: 
 

Que el Senyor rebi de mans vostres  
aquest sacrifici, 
a lloança i glòria del seu nom,   
i també per al nostre bé 
i de tota la seva santa Església. 
 
 

 
 
 
 
 
 



El celebrant diu l'Oració sobre les ofrenes: 
 

Que aquestes ofrenes que us presentem, Senyor,  
   en la victòria dels beats màrtirs de Montserrat 
   ens inflamin el cor en el vostre amor i  
   ens obtinguin el premi dels qui perseveren.  

 

Per Crist Senyor nostre. 
 
El poble respon: 
 

Amén. 
  

PREGÀRIA EUCARÍSTICA 
 
El celebrant: 
 

El Senyor sigui amb vosaltres. 
 
El poble: 
 

I amb el vostre esperit. 
 
El celebrant: 
 

Amunt els cors. 
 
El poble: 
 

Els elevem al Senyor. 
 
El celebrant: 
 

Donem gràcies al Senyor Déu nostre. 
 
El poble: 
 

Cal fer-ho i és de justícia. 
 
 



      
 
 
s realment just i necessari, 
és el nostre deure i és la nostra salvació, 
Senyor, Pare sant, 
Déu omnipotent i etern, 
que, sempre i en tot lloc,  
us donem gràcies. 

 
Perquè vós disposeu per a cada temps allò que li convé 

i de manera admirable porteu el timó de l'Església. 
 

Vós, amb la força de l'Esperit Sant,  
no deixeu mai d'ajudar-la 
perquè ella, estimant-vos sempre, 
no es cansi de pregar-vos en la tribulació,  
ni de donar-vos gràcies en el goig, 
per Crist Senyor nostre. 

 
Per això, 

us lloen i celebren el cel i la terra, 
i els àngels i els arcàngels us canten tot dient: 

 
El poble aclama i lloa Déu, tot cantant: 
 

Sant, sant, sant és el Senyor,  
Déu de l'univers. 
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.  
Hosanna a dalt del cel. 
Beneït el qui ve en nom del Senyor.  
Hosanna a dalt del cel. 

 
 



El celebrant: 
 

Senyor, vós sou realment sant, 
i amb raó us canta lloances tot l'univers creat,  
perquè, pel vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor, 
i amb el poder de l'Esperit Sant 
doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, 
i no deixeu mai de reunir-vos un poble,  
que, de llevant fins a ponent, 
presenti al vostre nom una oblació pura. 

 
 
El celebrant principal i els concelebrants invoquen l'Esperit Sant sobre el pa 
i el vi... 
 

Per això us supliquem, oh Pare,  
que santifiqueu pel vostre Esperit  
aquestes ofrenes 
que hem presentat per a ser consagrades, 
perquè es converteixi en el Cos i en la Sang  
del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor, 
que ens confià la celebració d'aquest sagrament. 
 

 
...i diuen les paraules de la Institució de l'Eucaristia: 
 

Ell mateix, el vespre en què el van trair, 
prengué el pa 
i, donant-vos gràcies i beneint-vos, 
el partí i el donà al seus deixebles, tot dient: 
 

PRENEU I MENGEU-NE TOTS,  
QUE AIXÒ ÉS EL MEU COS,  
ENTREGAT PER VOSALTRES. 
 
 



 
Igualment, havent sopat, prengué el calze 
i, donant-vos gràcies i beneint-vos,  
el passà als seus deixebles, tot dient:  
 

PRENEU I BEVEU-NE TOTS,  
QUE AQUEST ÉS EL CALZE 
DE LA MEVA SANG, 
LA SANG DE L’ALIANÇA NOVA I ETERNA,  
VESSADA  PER VOSALTRES 
I PER MOLTS, 
EN REMISSIÓ DELS PECATS. 
FEU AIXÒ, QUE ÉS EL MEU MEMORIAL. 

 
El celebrant invita el poble a fer una aclamació de fe:  
 

Proclameu el misteri de la fe. 
 
El poble aclama: 
 

Anunciem la vostra mort,  
confessem la vostra resurrecció, 
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. 

 
El celebrant principal i els concelebrants fan el memorial de l'obra salvadora 
de Jesucrist, i ofereixen al Pare el sacrifici d'acció de gràcies ...  
 

Per això, Pare,  
celebrant el memorial 
de la passió salvadora del vostre Fill,  
de la seva admirable resurrecció 
i de la seva ascensió al cel,  
mentre esperem el seu retorn, 
us oferim, en aquesta acció de gràcies, 
el sacrifici sant i vivent. 

 



...i invoquen l'Esperit Sant sobre el poble present. 
 

Mireu l'ofrena de la vostra Església:  
reconeixeu-hi la víctima 
que ens ha reconciliat amb vós,  
concediu-nos que, 
els qui rebem el Cos i la Sang del vostre Fill,  
plens del seu Esperit Sant, 
siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. 

 
 
Un dels concelebrants prega per la salvació eterna dels presents: 
 

Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna  
a fi que obtinguem l'herència 
amb els vostres escollits, 
en primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu,  
amb els apòstols i els màrtirs, 
amb sant Benet i amb tots els sants 
que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. 

 
 
Un dels altres concelebrants prega per la unitat de l'Església i per la  
benaurança eterna dels difunts: 
 

Us preguem, Senyor, 
que aquest sacrifici de reconciliació 
dugui a tot el món la pau i la salvació. 
Enfortiu en la fe i en la caritat 
la vostra Església que encara peregrina a la terra,  
juntament amb el vostre servent, el papa Francesc,  
amb el nostre bisbe Agustí, 
i amb tots els altres bisbes, els preveres, els diaques 
i tot el poble que us heu redimit.  
 



Assistiu el vostre fill Manel, 
que heu constituït pare d'aquesta comunitat monàstica. 
Acolliu les súpliques d'aquesta família,  
que heu admès a la vostra presència.  
 

Per la vostra pietat, Pare clementíssim, 
reuniu els vostres fills dispersos pel món. 
 

Els nostres germans difunts 
i tots els qui han sortit d'aquest món  
en la vostra amistat, 
admeteu-los al vostre Regne. 
 
Allà esperem retrobar-nos amb ells 
i saciar-nos de la vostra glòria,  
per Crist Senyor nostre, 
pel qual vós concediu al món tots els béns. 

 
La pregària eucarística acaba amb la doxologia que canten tots els 
concelebrants: 
 

Per ell, amb ell i en ell, vós,  
Déu Pare omnipotent, 
en la unitat de l'Esperit Sant,  
rebeu tot honor i tota glòria  
pel segles dels segles. 

 
El poble aclama: 
 

Amén. 
 
 
 

 



 
 
 

RITU DE LA COMUNIÓ 
 
Amb la pregària que ens ensenyà Crist, ens preparem per rebre el Cos i la 
Sang del Senyor. El celebrant diu: 
 

Fidels a un manament del Salvador,  
i seguint el seu diví mestratge, gosem dir: 

 
Els concelebrants i el poble s'hi uneixen: 
 

Pare nostre, que esteu en el cel:  
Sigui santificat el vostre nom.  
Vingui a nosaltres el vostre Regne.  
Faci's la vostra voluntat, 
així a la terra com es fa en el cel. 
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 a la temptació. 
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 
 

 



El celebrant: 
 

Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals;  
feu que hi hagi pau als nostres dies, 
i per la vostra misericòrdia,  
guardeu-nos de pecat 
i de qualsevol pertorbació:  
mentre esperem 
l'acompliment de la nostra esperança, 
la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. 
 
 

El poble acaba l'oració amb l'aclamació següent: 
 

Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria. 
 
El celebrant demana la pau i la unitat: 
 

Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: 
"Us deixo la pau, us dono la meva pau",  
no mireu els nostres pecats, 
sinó la fe de l'Església, 
i doneu-li aquella pau i aquella unitat 
que vós vau demanar. 
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. 

 
El poble respon: 
 

Amén. 
 

El celebrant dona la pau: 
 

La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. 
 
El poble respon: 
 

I amb el vostre esperit 



Mentre es parteix el pa es canta la  Lletania de la fracció: 
 
Anyell de Déu que lleveu  el pecat del món, 
   tingueu pietat de nosaltres.  
 

Anyell de Déu que lleveu  el pecat del món, 
   tingueu pietat de nosaltres.  
 

Anyell de Déu que lleveu  el pecat del món, 
   Doneu-nos la pau. 
 
El celebrant mostra l'Hòstia, dient:  
 

Mireu l'Anyell de Déu, 
mireu el qui lleva el pecat del món. 
Feliços els convidats a la seva taula. 

 
I amb el poble, diu la pregària del Centurió: 
 

Senyor, no soc digne que entreu a casa meva;  
digueu-ho només de paraula, 
i serà salva la meva ànima. 
 

Després es comença el Cant de comunió: 
 

 
 

 



En acabar el cant de comunió, l’Escolania i la Capella canten el motet     “O 
memoriale” del P. Joan Cererols. 
 
Acabada la distribució de la comunió, el celebrant invita els fidels a la 
pregària, dient: 
 

Preguem 
 

Nodrits, Senyor, 
  amb el cos i la sang preciosa  
  del vostre Fill únic,  
  us demanem, en la commemoració  
  dels beats màrtirs de Montserrat,  
  que perseverem units a vós en la caritat,  
  que de vós visquem  
  i que ens dediquem del tot al vostre servei. 
 

Per Crist Senyor nostre.  
 
El poble respon: 
 

Amén. 
 

COMIAT 
 
El nou abat adreça una al locució al poble. 
 
I es dona el comiat de la forma següent: 
 
El celebrant: 
 

El Senyor sigui amb vosaltres. 
 
El poble: 

 

I amb el vostre esperit. 



 
El celebrant: 
 

Que us beneeixi Déu totpoderós i clement 
i us infongui el coneixement de la veritable saviesa, 

 
El poble: 

 

Amén. 
 
El celebrant: 
 

Que us nodreixi amb els ensenyaments de la fe  
i us faci perseverar en les bones obres. 

 
El poble: 

 

Amén. 
 
El celebrant: 
 

Que adreci cap a ell els vostres passos 
i us ensenyi el camí de la pau i de la caritat. 

 
El poble: 

 

Amén. 
  
El celebrant: 
 

Que us beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill + i Esperit Sant. 
 
El poble: 

 

Amén. 
 
 
 
 



El diaca: 
 

Germans, aneu-vos-en en pau. 
 
El poble: 
 

Donem gràcies a Déu. 
  

       
 

VIROLAI 
 
Rosa d'abril, Morena de la serra,  
de Montserrat estel: 
il lumineu la catalana terra,  
guieu-nos cap al Cel. 
 
Amb vostre nom comença nostra història 
i és Montserrat el nostre Sinaí:  
sien per tots l'escala de la glòria  
eixos penyals coberts de romaní. 






