
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Solemnitat de la Mare de Déu 
        de Montserrat 

                         Basílica de Montserrat, 26 i 27 d’abril de 2022                                           
 de l’Entronització 
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De la mar estrella, Mare de Déu santa i tothora verge, porta del cel. 

Puix en rebre l’Ave que us donava l’àngel, d’Eva el nom mudàveu, pau vulgueu donar-nos. 

Reus, torneu-nos lliures; cecs, la llum porteu-nos,; feu que el mal ens deixi, i tot bé ens pervingui. 

Mostreu-vos com a Mare; nostres precs feu que rebi, el qui, nat pels homes, volgué ser Fill vostre. 

Verge entre les verges, i la més benigna, deslliurats de culpa  feu-nos bons i castos. 

Doneu-nos vida pura, vers el cel guieu-nos; que Jesús, amb joia, puguem veure sempre. 

Sigui lloat Déu, el Pare, i el Crist sigui honorat, amb el Sant Esperit, un sol honor als tres. 

 
 



Salmòdia 
 
Ant1. El Senyor que aixeca de la pols els humils, al·leluia, us ha fet mare 
feliç del seu poble, oh Maria, al·leluia. 
 
Salm 112, Lloança al nom del Senyor 
 
Servent del Senyor, lloeu-lo, lloeu el nom de Senyor. Sigui beneït el nom 
del Senyor, ara i per tots els segles. Des de la sortida fins a la posta del sol 
lloeu el nom del Senyor. 
 
El Senyor és excels als ulls de tots el pobles, la seva glòria s'eleva més 
enllà del cel. ¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu? Té molt amunt el seu 
tron, i des d'allí s'inclina per veure el cel i la terra. 
Aixeca de la pols el desvalgut, treu el pobre de la cendra, per asseure'l 
entre els poderosos, els poderosos del seu poble. La que vivia estèril a 
casa, la fa mare feliç amb els fills. 
 
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre i 
pels segles dels segles. Amén. 
 
Es repeteix l’antífona 
 
Ant 2. Vós sou la glòria de Jerusalem, l'alegria d'Israel, l'honor del nostre 
poble, al·leluia, al·leluia. 
 
Salm 147, Himne a Déu, restaurador de la ciutat santa 
 
Glorifica el Senyor, Jerusalem; Sió, canta lloances al teu Déu, que 
assegura les teves portes i beneeix dintre teu els teus fills, manté la pau al 
teu territori i et sacia amb la flor del blat. 
 
Envia ordres a la terra, i la seva paraula corre de pressa, no es detura. Tira 
neu com flocs de llana, escampa com cendra la gebrada;  
 



llança el seu glaç com molles de pa, si les aigües es gelen de tanta fredor, 
dóna una ordre i les fon tot seguit, fa bufar els seus vents, i l'aigua 
s'escola. 
 
Anuncia les seves paraules als fills de Jacob, als fills d'Israel, els seus 
decrets i decisions. No ha obrat així amb cap altre poble, no els ha fet 
conèixer les seves decisions. 
 
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre i 
pels segles dels segles. Amén. 
 
Es repeteix l’antífona 
 
Ant 3. Lloem el nostre Déu, Verge Maria, al·leluia, que ens ha beneït en 
Crist, amb tota mena de benediccions espirituals, al·leluia. 
 
Càntic, El Déu Salvador (Ef 1, 3-10) 
 
Beneït sigui el Déu Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha  
beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel. 
 

Ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles 
als seus ulls. 
 
Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola 
decisió, que dóna lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en 
el seu Estimat. 
 
En ell hem estat rescatats amb el preu de la seva sang. Les nostres culpes 
han estat perdonades. La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en 
nosaltres. 
 

Ens ha concedit tota aquesta saviesa i comprensió. Ens ha fet conèixer el 
secret de la decisió benèvola que havia pres, per realitzar-la quan els 
temps fossin acomplerts. 
Ha volgut unir el Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra. 
 



Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre, 
i pels segles dels segles. Amén. 
 
Es repeteix l’antífona 
 
Silenci breu 
 
Lectura breu 
 
Dels Fets dels Apòstols                              1, 12-14 
 
Els Apòstols se’n tornaren a Jerusalem des de la muntanya de les 
Oliveres, que és vora mateix de Jerusalem, a la distància que era permès 
de recórrer durant el repòs del dissabte. Entraren a la ciutat i pujaren a la 
sala on s’allotjaven. Eren Pere, Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, 
Bartomeu, Mateu, Jaume, fill d’Alfeu, Simó, el Zelador, i Judes, fill de 
Jaume. Tots unànimement assistien sens falta a les hores pregària, amb 
les dones, amb Maria, la Mare de Jesús, i els parents d’ell. 
 
Responsori breu 
 
V. El Senyor té el palau a la muntanya Santa, al·leluia, al·leluia.  
R. El Senyor té el palau a la muntanya Santa, al·leluia, al·leluia.  
V. I estima més els portals de Sió que totes les viles de Jacob.  
R. Al·leluia, al·leluia. 
V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. 
R. El Senyor té el palau a la muntanya Santa, al·leluia, al·leluia.  
 
 
Càntic de Maria 
 
Ant. Jo he posat a les altures el meu tabernacle, al·leluia; tinc el tron a la 
columna de núvol, al·leluia. Veniu tots els qui us deliu per mi, i sacieu-
vos dels meus fruits, al·leluia, al·leluia. 
 
 
 



La meva ànima magnifica el Senyor 
i el meu esperit celebra Déu que em salva, 
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 
Des d'ara totes les generacions 
em diran benaurada, 
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. 
El seu nom és sant, 
i l'amor que té als qui creuen en ell 
s'estén de generació en generació. 
Les obres del seu braç són potents: 
dispersa els homes de cor altiu, 
derroca els poderosos del soli 
i exalça els humils. 
Omple de béns els pobres, 
i els rics s'entornen sense res. 
Ha protegit Israel el seu servent, 
com ho havia anunciat als nostres pares; 
s'ha recordat del seu amor a Abraham 
i a la seva descendència per sempre. 
Glòria al Pare, ... 
 
Es repeteix l’antífona 
 
Pregàries,  Parenostre i Oració 
 
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. 
 



 




