
 

 

 

 

 

 

  

  Setmana Santa i      
        Pasqua 2022 



L’Entronització de la Imatge de la Moreneta al nou tron de plata 

que li fou ofrenat en nom de tots els catalans, i del qual enguany 

celebrem el 75è aniversari, va ser una oportunitat per plasmar 

bellament, en mosaics, escultures i  pintures, una catequesi sobre 

la Mare de Déu en la vida de l’Església i en la història de 

Catalunya. 

 

D’entre el conjunt de representacions que integren el tron de la 

Mare de Déu, n’hi ha dues que ens parlen de la presència de 

Santa Maria en el Misteri Pasqual que aquests dies de Setmana 

Santa l’Església celebra.    

 

D’un dels mosaics de l’espai interior del tron on hi ha 

representada la crucifixió del Senyor hem pres el lema pastoral  

del Santuari per aquest any 2022 en que volem renovar aquella 

ofrena popular d’ara fa 75 anys. És una frase que, si bé no està 

escrita en el mosaic, es troba a l’Evangeli segons sant Joan en 

narrar-nos l’escena del Calvari. Referint-se a Maria, parlant del 

deixeble estimat, diu que aquest “L’acollí a casa seva”. Les 

festes de l’Entronització foren un moment històric d’aquesta 

realitat de fe en el nostre País. 

 

També el mosaic que il·lustra aquest programa de Setmana 

Santa forma part del tron de la Moreneta. Es troba a l’arc que 

s’obre davant el tron de la Mare de Déu a l’absis de la basílica, 

al costat esquerra mirant la santa Imatge, i representa el moment 

de la Vetlla Pasqual en el qual -quan hi ha baptismes- 

s’introdueix el ciri pasqual en la font baptismal. Al costat hi ha 

una frase en llatí, al·lusiva al baptisme, presa del papa sant Lleó 

el Gran, que compara la fecunditat de l’aigua a la fecunditat de 

Maria. Diu: “Dedit aquae quod dedit Matri” (Sermó 25, 5), que 

traduït vol dir que Déu “ha donat a l’aigua allò que va donar a la 

Mare”. És a dir: aquell principi de fecunditat que Déu va posar 

en el si de la Verge, l’ha comunicat a la font baptismal.  

 

Tal i com en complir-se la plenitud dels temps el poder de 

l’Altíssim, per obra de l’Esperit Sant, va fer que Maria 

engendrés el Salvador, el Fill de Déu fet home, ara, en el temps 

de l’Església, Déu ha donat a l’aigua baptismal, també 

mitjançant l’Esperit Sant, la capacitat d’engendrar fills i filles de 

Déu.  

 

Aquesta fecunditat es renova sempre que nosaltres renovem les 

promeses del nostre Baptisme, i sempre que l’Església celebra el 

Baptisme d’un nou cristià. La Pasqua de Jesucrist ens obre a tots 

un accés al Pare fet d’amor i de confiança filials, i ens dóna la 

penyora de viure per sempre en el Regne de Crist. 

 

 

 



Al costat de la creu del Crist morent, doncs, Maria esdevé Mare 

de tots nosaltres que, havent renascut en l’aigua del Baptisme, 

som fets deixebles, deixebles estimats de Jesucrist, que l’acollim 

a casa nostra. 

 

L’espai d’oració i la litúrgia que el santuari de Montserrat ens 

ofereix, especialment en aquests dies sants, són l’ocasió 

d’aprofundir un any més aquest misteri d’amor i renovació que 

Santa Maria ens ofereix, i que, amb el rerefons de l’al·leluia 

pasqual, ens porta la serenitat de l’esperit i la pau del cor. 

 

Pasqua 2022 

   



Dia 10 d’abril                      

 _______________________________________ 

 

DIUMENGE DE RAMS I DE PASSIÓ 

 

07.30   LAUDES 

10.30  BENEDICCIÓ DELS RAMS 

I MISSA CONVENTUAL Salve i Virolai 

 

18.45  VESPRES 

21.00  Concert de Setmana Santa  

  Les set paraules de Crist a la Creu 
 

Terra tremuit  

Andreu Diport i Feliu (n. 1998) 

Per a timbales i orgue (2022). Estrena. 

Les sept paroles du Christ  

Théodore Dubois (1837 – 1924) 

Oratori per a solistes, cor i orquestra. 

Versió per a orgue de Norris L. Stevens. 

      

Dies 11, 12 i 13 d’abril                       

 _______________________________________ 

 

DILLUNS, DIMARTS i DIMECRES SANTS 

07.30  LAUDES 

11.00  MISSA CONVENTUAL 

13.00  Salve i Virolai 

18.45  VESPRES 

 

Dia 14 d’abril                        

 _______________________________________ 

 

DIJOUS SANT 

 

07.30  LAUDES 

11.00  Celebració comunitària  

del Sagrament de la Reconciliació 

13.00  Salve i Virolai 

 

18.00  Assaig de cants 

18.30  MISSA DE LA CENA DEL SENYOR 

21.45  Motets polifònics 

22.30   Vetlla eucarística 

  “El perfum de les olivers” 
 

 

24.00  S’acaba l’adoració del Santíssim                                              

                            i es tanca la Basílica 



Dia 15 d’abril                      

 _______________________________________ 

 

DIVENDRES SANT 

 

08.00  MATINES I LAUDES 
 

11.00  Conferència a la Sala de Façana 

  P. Antoni Pou 

  “Meditació de la Passió segons Sant Joan” 
 

13.00  Pregària ecumènica i motets polifònics 

 

16.30  Assaig de cants 

17.00  CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR 

i Cant de la seqüència “Stabat Mater” de Palestrina 

 

21.30  Via Crucis                                                                     

                          Mare de l’amor i dels dolors 

 

 

 

Dia 16 d’abril                        

 _______________________________________ 

 

DISSANT SANT 

 

08.00  MATINES I LAUDES 

13.00  Pregària ecumènica i motets polifònics 

18.00  VESPRES 

21.00  Assaig de cants 

_______________________________________ 

 

DIUMENGE DE PASQUA 

 

22.00  VETLLA PASQUAL 

Dia 17 d’abril 

_______________________________________ 

 

08.30  LAUDES, Regina Caeli 

11.00  MISSA DEL DIA DE PASQUA  

Motets de Pasqua i Virolai 

18.45  VESPRES 

  



 


