CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU
DE MONTSERRAT

Missa Solemne en Sufragi dels
Confrares Difunts
Montserrat, dissabte 4 de setembre de 2021
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Cants de la celebració a càrrec de:
Schola Gregoriana de Catalunya
Director: Ramon Vilar
Organista: G. Andreu M. Martínez
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Col·lecta

Déu omnipotent i etern,
vós que sou la vida dels homes l’alegria dels sants;
us preguem, per intercessió de Santa Maria, venerada en aquest
santuari sota l’advocació de Montserrat,
que els nostres germans i germanes confrares difunts
alliberats de les penes de la mortalitat,
regnin amb vós en la glòria eterna.
Per nostre Senyor Jesucrist.
LITÚRGIA DE LA PARAULA

Lectura primera Dn 12,1-3
Els qui dormen a la pols es desvetllaran

Lectura del llibre de Daniel
En aquells dies, mentre jo, Daniel, plorava i estava de dol, vaig sentir
aquestes paraules del Senyor: «En aquell temps es presentarà Miquel,
comandant dels exèrcits celestials, que vetlla pels fills del teu poble; hi
haurà un temps de desgràcies com no se n'havien vist des que existeixen
les nacions fins aquell moment. Però en aquell moment serà salvat el teu
poble, tots els qui estaran inscrits en el llibre. La multitud dels qui dormen
a la pols de la terra es desvetllarà, uns per a la vida eterna, altres per a la
vergonya d'una reprovació eterna.
Els justos resplendiran com la llum del firmament, els qui hauran conduït
el poble pel bon camí brillaran com els estels per sempre més».
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Salm responsorial 26,1.4.7 i 8b i 9a.13-14 (R.: 1a; o bé: 13)

Sl. 26

Una cosa he demanat al Senyor,
i la desitjo amb tota l’ànima:
poder viure a la casa del Senyor tots els dies de la meva vida,
per fruir-hi de l’estima del Senyor i vetllar pel seu temple.

Escolteu el meu clam, Senyor,
compadiu-vos de mi, responeu-me.
Arribar davant vostre és el que vull;
Senyor, no us amagueu. R.
N’estic cert, fruiré en el país de la vida
de la bondat que em té el Senyor.
Espera en el Senyor! Sigues valent!
Que el teu cor no defalleixi. Espera en el Senyor. R.

Lectura segona 2C 5,1.6-10
Tenim al cel un altre edifici

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, el nostre cos, que és la casa i el tabernacle de Déu a la terra, serà
destruït; però sabem que tenim al cel un altre edifici, un temple que és obra
de Déu, no fet de mà d'homes, etern.
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Per això ens sentim molt coratjosos. Sabem que mentre vivim en el cos,
vivim com emigrats lluny del Senyor, ja que no podem fer altra cosa sinó
creure, sense veure'l; però ens sentim tan coratjosos, que preferim emigrar
del cos, per anar a viure amb el Senyor, i no ambicionem res més que serli plaents, tant ara que som en el cos, com quan en sortirem. Perquè tots
nosaltres hem de comparèixer davant el tribunal del Crist, on cadascú ha
de rebre el que li correspongui segons el bé o el mal que haurà obrat vivint
en el cos.
Al·leluia i vers abans de l'evangeli Jo 11,25a.26

Jo sóc la resurrecció i la vida, diu el Senyor;
els qui creuen en mi, no moriran mai més.

Evangeli Lc 7,11-17
Jove, aixeca't

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús se n'anà a un poblet anomenat Naín. L'acompanyaven els deixebles i molta gent. Quan s'acostaven a l'entrada del poble
es trobà que duien a enterrar un mort, fill únic d'una mare viuda. Molta
gent del poble acompanyava la mare.
Així que el Senyor la veié, se'n compadí i li digué: «No ploris». El Senyor
s'acostà al fèretre i li posà la mà al damunt. Els qui el portaven s'aturaren,
i ell digué: «Jove, aixeca't». El mort es posà assegut i començà a parlar.
I el Senyor el donà a la seva mare. Tots quedaren esglaiats i glorificaven
Déu.
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La gent deia: «Ha aparegut entre nosaltres un gran profeta». Deien també:
«Déu ha visitat el seu poble». Per tot el país dels jueus i per tota la rodalia
s'escampà aquesta anomenada de Jesús.
Homilia

La celebració de la fe sempre és un cant d'esperança. Aquest cant es torna
més agut quan vivim l'experiència dolorosa de la mort. La litúrgia ens
porta, en la serenitat del cant gregorià, una paraula de confiança que ens fa
sortir de nosaltres i del nostre dolor, per demanar, des de l'amor i l'enyorança, el bé més gran per aquelles persones que estimem i que ens han
precedit en el camí de la vida i de la fe: el repòs, la pau i el goig eterns que
només es troben en Déu.
Mentre el nostre cor plora i està de dol per l’absència dels qui hem estimat,
mentre encara veiem en el nostre món desastres de tota mena, injustícies
de tots colors, la Creu de Jesús posa de manifest el bé que és exaltat i el
mal que és condemnat en ella. Mirant-la trobem el coratge per viure i la
confiança per morir, perquè la creu és el preludi de la resurrecció, de la
victòria del bé i de la bondat, del triomf de la innocència i de l’amor sobre
la maldat, el sofriment, la tristesa, el pecat i la mort.
La Creu gloriosa del Senyor representada sobre aquest altar i adornada
amb sobrietat i bellesa, amb la figura del Crist mort confiadament a les
mans del Pare, ens infon també a nosaltres confiança i pau. Confiança no
vol dir despreocupació sinó sentit i finalitat de les coses que vivim i fem
destinades totes elles a portar a la plenitud el millor de la nostra existència
humana i espiritual.
Com cantàvem en el salm responsorial, la vida és un camí per arribar davant del Senyor i fruir de la seva bondat. Cal coratge i fermesa: Sigues
valent. Que el teu cor no defalleixi. Espera en el Senyor. El salmista ens
feia adonar del desig fonamental que aflora més fort com més vulnerables
ens sentim. És un desig profund de l’ànima: poder viure per sempre a la
Casa del Senyor; on sinó! Fora d’Ell no hi ha pas ni vida ni esperança. El
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salm ens impulsa a caminar per arribar davant de Déu a la presència del
qual es troba la resposta a les preguntes que portem al cor. Dalt el cel, ens
deia encara el salmista, ens espera la Bondat del Senyor, meta i realitat
plena del camí de la vida que ens cal recórrer en el món present amb aquella actitud confiada i serena que visqué Jesús mateix fins a expirar en la
creu.
La pandèmia, aquest desastre devastador que assola tot el món, ens ha de
fer adonar de la importància que té viure el temps present fent allò que
aprofita per sempre. La Covid-19 ha fet entrar per mitjà dels mòbils i la
televisió l’angoixa de la mort a tots els racons de la nostra vida. Les imatges, les estadístiques, els confinaments han estat més sofriment que no pas
consol.
Jesús és l'únic que, davant la mort ens pot dir, sense que això sigui una
burla cruel: no ploris, hi ho pot dir en veritat perquè la seva paraula porta
la vida eterna que Ell plenament posseeix. El Crist ressuscitat és l'únic que
ens pot fer retornar a la vida de Déu ni que aquesta vida espiritual estigui
com morta a causa del pecat. Avui és un bon dia per ressuscitar de mans
de Jesús, per aixecar-se i caminar de nou a la llum de la fe que Ell encén
en els nostres cors. L’amor immens amb què Jesús ens estima ens ofereix
sempre la Reconciliació amb Déu. A tu t'ho dic: Aixeca't, ressuscita a la
vida que Jo, per la creu i la resurrecció, t'he donat.
En la Missa, nosaltres, com la gent de Naïm, proclamem que Déu ha visitat
el seu poble; que el Pare, en Jesús, ens ha donat la vida eterna alimentantla ja en el moment present amb el pa i el vi de l'eucaristia que l'Esperit
converteix per a nosaltres en el Cos salvador i la Sang redemptora del Senyor i que ara, oferts sobre l’altar, seran gràcia i benedicció tant pels vius
com pels difunts.
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Pregària dels Fidels

C. Confiadament, presentem ara a Déu les nostres intencions.
D. Podeu respondre: Escolteu-nos, Pare.

Perquè el Senyor assisteixi amb la seva providència el Papa Francesc
i a tots els qui anunciant l’evangeli contribueixin en el món a la justícia
i a la pau. Preguem, germans.
Que la seva pietat susciti en els cors enemistats sentiments de pau
i de reconciliació. Preguem, germans.
Que la seva justícia mogui a tots a defensar els drets humans
allí on són conculcats. Preguem, germans.
Que guiï i sostingui el bon cor dels qui acompanyen als ancians
i als malalts. Preguem, germans.
Que beneeixi les famílies que volen viure a fons el compromís de l’evangeli. Preguem, germans.
Que il·lumini amb la seva gràcia els qui s’apropen a aquesta santuari
de la Mare de Déu. Preguem, germans.
Que vessi el seu consol sobre els qui estan de dol i la seva misericòrdia
aculli en el seu sí tots els confrares difunts. Preguem, germans.
Que créixer en nosaltres la fe en Déu, el nostre Pare,
l’esperança de la vida eterna que ens ha guanyat Jesucrist
i l’amor que ha infós en els nostre cors l’Esperit Sant.
Preguem, germans.
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C. Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i vesseu el vostre amor sobre el
nostre germà difunt, sobre nosaltres i sobre tothom.
Per Crist, Senyor nostre.

10

Oració sobre les ofrenes

Senyor,
accepteu els dons que us oferim
pel repòs dels nostres germans i germanes confrares,
que per aquests sacrifici salvador,
siguin comptats per sempre
en el nombre dels vostres redimits
Per Crist Senyor nostre.
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Prefaci

És realment just i necessari,
es 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 condemnats a la mort per culpa nostra,
tot i que estem sotmesos a la mort a causa del pecat,
per la vostra gràcia i pel vostre amor,
ens heu redimit amb la victòria de Crist
i novament ens heu cridat amb ell a la vida.
Per això amb tots els àngels i els sants,
cantem la vostra glòria, tot dient:
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Antífona de comunió

Postcomunió

Senyor,
hem rebut els sagraments redemptors,
tot implorant de la vostra clemència
que ens siguin defensa mentre vivim en aquest món,
i obtinguin el perdó etern
per als nostres germans i germanes confrares difunts.
Per Crist Senyor nostre.
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Avui hem pregat als peus de la Mare de Déu de Montserrat
en sufragi dels Confrares
Mercedes Torres Camacho, Emília Patisme i Pera,
Crisanto Garcia Molina

Delegació de Lleida
Montserrat Barberà, Antonieta Florensa Farran, Ramon Roselló Planes,
Roser Masip Torruella, Ramon Pardell Piñol, Amàlia Aresté Aresté,
Lourdes Oronich Duaigües, M. Carme Griñó Badia

Delegació de la Parròquia de
Santa Maria de Montserrat de Manresa
Joana Cordero Fernández

Delegació d’Arenys de Munt
Salvador Fontbona Umbert, Jordi Gros Colomer,
Ramon Mercader Calafell, Concepció Roca Bertran,
Martí Torrent Torrent, M. Montserrat Valls Macià

Delegació de Calella
Isidre Salicrú Catà

Delegació d’El Prat de Llobregat
Montserrat Nieto, Carmen Petrus, Maria Teresa Fabró, Maria
Teresa Pejoan
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Delegació de Santa Maria de Sants
Maria Dolors Blanco Oliveras,

Delegació de Monistrol de Montserrat
Isabel Rodríguez Díaz, Lolita Cosialls Santacreu, Esteve Ros Estella,
Maria Diaz Franco, Antonio Cortés Genescà, Teresa Serra Mollet,
Ramona Gorrera Tarazona, Antònia Lladós Vela, Francisco Clotet Enrich,
Rosita Jordà Simón, Carme Llovera Mata, Lluís Bañeres Bulsegura, Maria
Grima López

Delegació de Sant Esteve Sesrovires
Rosa Farreras Mestres

Delegació de Santa Maria de Badalona
Montserrat Famadas Oriol

Delegació de Viladecans
Mònica González Puga

Delegació de Mataró
Narcisa Sabé Riera, Montserrat Castany Miró, Andreu Arnó Ventura, Mercé Castany Miró, M. Teresa Bosch, de Chiva, Roser Majó
Cruzate, Antonia Font Serra, Ma. Mercè Errando, vda. Baltà, Jordi
Mitjans Rovira, Pepita Grau, vda. Cantó, Montserrat Terrades Cot,
Antonia Cisa Massaguer, vda. Cobo, Esher Poquet Sanesteban, vda.
Gomis, Josep Graupera Balaña, Mercé Hugas Torrent, Rosa Monrós Cabus, vda. Ros, Ramon Pratdepadua Gasau, Carles Vilà Monràs, Josefa Piñart Viñals, Montserrat Guixà Armantó, Rafel Buscà
Colell, Anna Roure Julià, Pepita Claus, de Solé, Margarita Nogueras, de Nebot, Montserrat Antoja Serra, Antoni Montserrat Batallé
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Delegació de Sant Pere de Terrassa
Miquel Gorina Parera, Francisco Valero Gasset, Maria Lucena
González, Angel Pablo Aranda Infestas, Carlos Aranda Infestas

Delegació de Sant Joan Baptista de Reus
Neus Segrià Fortuny

Delegació de Sant Jaume de Riudoms
Elvira Mas Gispert

Hermandad de Nuestra Señora de Montserrat de Sevilla
D. José Manuel de Antonio Romero, D. Joaquín Hostench Frois,
D. David Ávila Díaz, D. Agustín Pinto Pabón, D. José Contreras
Gilbert, D. Jesús García Pérez, D. Eduard Subirá i Rocamora

Delegació de Valls
Rosa Ciurana Migó, Montserrat Figueras Ribé, Margarida Gracia del
Campo, Maria Isabel Vives Ferrer i Rosa Saltó Ollé

Que reposin tots en la pau de Déu,
i els seus familiars i amics
sentin el consol i la força
de la fe i de la fraternitat. Amén.
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