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CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU              

DE MONTSERRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Missa Solemne en Sufragi dels 

Confrares Difunts 

 

Montserrat, dissabte 17 de setembre de 2022 
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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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La pregària pels difunts, sostinguda 

per l'esperança que ens ha donat Crist 

ressuscitat, no és una celebració del 

culte a la mort, sinó un acte de caritat 

envers els germans i una assumpció de 

les càrregues dels altres 
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Col·lecta 

Senyor, 
   que perdoneu els homes, 
   perquè voleu la seva salvació; 
   concediu a tots els nostres germans confrares difunts 
   de poder participar de la felicitat eterna 
   per la intercessió de la benaurada sempre Verge Maria  
   i de tots els sants.  
Per nostre Senyor Jesucrist. 
  

LITÚRGIA DE LA PARAULA 

 

Lectura primera Jb 19,1.23-27a 

Sé que el meu defensor viu 

 

 

Lectura del llibre de Job 

Job respongué als seus amics: «Tant de bo que les meves paraules 
quedessin inscrites, gravades amb un cisell d'acer i resseguides 
amb plom, entallades a la roca perquè em fessin de testimoni. Però 
jo sé que el meu defensor viu i que a la fi testificarà a favor meu: 
veuré que el meu testimoni em fa costat, contemplaré Déu, que em 
portarà una bona nova. Jo mateix el contemplaré, el veuran els 
meus ulls, i no els d'un altre». 
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Salm responsorial 24,6-7bc.17-18.20-21 

 

 
 
 
 

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat 
i de l'amor que ens heu guardat des de sempre. 
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Eixampleu el meu cor oprimit, 
traieu-me de la meva dissort. 
Mireu la meva aflicció i les meves penes, 
i perdoneu-me tots els meus pecats. R. 
 
Guardeu la meva vida i deslliureu-me; 
m'he emparat en vós; que no en tingui un desengany. 
La rectitud i l'honradesa em salvaguarden, 
perquè en vós tinc posada l'esperança. R. 
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Lectura segona Rm 5,17-21 

Allà on s'ha multiplicat el pecat, la gràcia de Déu ha estat encara més abundant 
 

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma 

Germans, si per haver fallat Adam tot sol va imperar la mort per 
culpa d'ell, amb molt més motiu els qui reben aquesta 
sobreabundància de gràcia i el do generós que els fa justos viuran i 
regnaran gràcies a un de sol, que és Jesucrist. 

Per tant, així com per haver fallat un sol home es va estendre a 
tots la condemna, també per haver estat just un de sol tots els 
homes són absolts i obtenen la vida; així com, per haver desobeït 
aquell home sol, els altres van esdevenir pecadors, també per 
haver obeït un de sol, esdevindran justos els altres. 

La introducció de la Llei va fer que encara es multipliquessin les 
caigudes, però allà on s'ha multiplicat el pecat la gràcia de Déu ha 
estat encara més abundant, tant que, així com el pecat imperava 
amb la mort, ara impera la gràcia, que ens fa justos i ens duu a la 
vida eterna, per Jesucrist, el nostre Senyor. 

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. 
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Evangeli Mt 5,1-12a 

Alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel 

 

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu 

En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la muntanya, 
s'assegué i els deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i 
els instruïa dient: «Feliços els pobres en l'esperit: el Regne del cel 
és per a ells. Feliços els qui estan de dol: vindrà el dia que seran 
consolats. Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país. 
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que seran 
saciats. Feliços els compassius: Déu els compadirà. Feliços els 
nets de cor: són ells els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau: 
Déu els reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de 
ser justos: el Regne del cel és per a ells. Feliços vosaltres quan, 
per causa meva, us ofendran, us perseguiran i escamparan contra 
vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vos-en i feu festa, per-
què la vostra recompensa és gran en el cel». 

 

Homilía 

La condició humana fa que siguem dependents els uns dels 
altres i el que passa a cadascú, en major o menor grau afecta a 
tots. Per això ens queixem amb raó davant la corrupció, l’evasió 
de capital, la guerres amb les seves conseqüències econòmiques; 
tot això perjudica a tots. Però no només ens afecta pel que fa als 
bens materials, també en beneficia o ens perjudica en els bens 
immaterials, en la riquesa humana, com serien entre altres, el sen-
tit d’humanitat, la sensibilitat ecològica la fuga de talents que 
afecta a tota la societat a progressar en el bé. 
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La solidaritat social és un fet, ens pertanyem els uns als al-
tres. Si algú pretén viure només per a ell mateix, de fet està prenen 
quelcom de molt important als altres i, de retop, es priva d’alguna 
cosa essencial per a ell mateix. Els uns als altres ens influïm en el 
bé i en el mal; capaços de protegir una especia marina en extinció 
i alhora deixar morir en el mar milers d’immigrants. Tots apreci-
em aquelles persones que amb la seva manera senzilla de fer creen 
al voltant seu espais de goig, de pau i d’esperança; la seva acció 
ens ajuda a creure en la bondat de la humanitat, són persones que 
regeneren el món. De totes elles la persona que més ha influenciat 
en aquesta regeneració ha estat Jesús de Natzaret que, no solament 
ha fonamentat aquest principi de regeneració en l’amor, sinó que 
aquesta regeneració l’ha dotada de la força del seu Esperit que ens 
solidaritza en el bé amb tots els homes de bona voluntat.  

Nosaltres, com Job, voldríem tenir molt clar, com gravat en 
la pedra, aquesta certesa de la presència solidaria de l’Esperit del 
Senyor; però tot el que es marcat a l’exterior  quan es fa de nit o hi 
ha boira desapareix; només allò que està gravant en el fons de 
l’ànima aflora amb més força quan el cor s’encongeix. Déu ha 
gravat en la nostra ànima, pel baptisme, la benaurança del seu 
amor, el principi de felicitat que neix de la innocència de vida i 
creix en la bondat de les seves obres.  

Quan Jesús es dirigeix  a les multituds que ho han deixat tot 
per escoltar la seva paraula i seguir-lo, el Senyor, amb les benau-
rances, els diu cap a on va: la seva vida, malgrat totes les precarie-
tats i contrarietats, penes i dolors, va cap a la felicitat sense en-
gany, una felicitat sense restriccions ni data de caducitat, la felici-
tat de la comunió plena i per sempre amb Déu.  
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Jesús veu el món present, en la seva situació de precarietat, 
com una llavor. Pensant en la força de l’evangeli, els convida com 
ens invita també avui a nosaltres, a tenir els ulls posats en el fruit 
que ha de venir. 

Quan Jesús parla de la felicitat dels pobres en l’esperit, 
contempla ja el goig del Regne del cel en tots aquells que han fet 
de l’evangeli la seva veritable riquesa i no s’han deixat atrapar per 
les riqueses que s’arnen i es rovellen. 

La felicitat dels qui estan de dol, no es troba en la pena que 
sofreixen, sinó en el consol de saber que el Crist ha mort i ha res-
suscitat per a ells.  

La felicitat promesa als qui tenen fam i set de ser justos, ja 
comença a ser una realitat en el mateix afany que genera.  

La compassió amb que podem alleujar els altres és ja un 
regal de Déu que ennobleix el nostre esperit. 

La capacitat de veure Déu en totes les coses, de percebre 
aquesta felicitat sobrenatural, no és qüestió de fantasia o 
d’imaginació, sinó de realitat tangible directament proporcional a 
la netedat del cor.  

L’evangeli no és la solució immediata a les nostres necessi-
tats sinó l’impuls per a viure-les de manera que el que fem ens 
aprofiti per sempre.   

 Nosaltres preguem pels qui ens han deixat, però els difunts 
pels quals preguem com a germans nostres en la fe, ens porten a 
escoltar avui les benaurances per nodrir-nos interiorment, ens in-
viten a combregar  amb el Cos i la Sang del Senyor que ens rege-
nera en la gràcia, i ens donen el consol i la joia de l’Esperit. 
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Pregària dels Fidels 
 

C. Amb la confiança que ens dona ser fills de Déu, invoquem Déu 
Pare misericordiós, que ressuscità Crist, el seu Fill d’entre els 
morts, per la salvació dels vius i dels difunts. 

Per la comunitat de deixebles del Crist: que sigui enmig del món 
testimoni de la glòria que s’ha de revelar en nosaltres. Preguem. 
 

R. Escolteu-nos Senyor. 

Pel papa Francesc, pel nostre bisbe Agustí i pel col·legi episcopal, 
pel nostre P. Abat i pels altres pastors, que omplerts de l’Esperit 
del ressuscitat, siguin fervents en la fe, l’esperança i la caritat en 
bé del poble fidel. Preguem. 
 

R. Escolteu-nos Senyor. 

Per les vocacions en aquest monestir de Montserrat i per les voca-
cions al sacerdoci a la vida religiosa o monàstica, que el Senyor 
cridi joves a seguir-lo i servir-lo en bé de la seva Església i de la 
societat. Preguem. 
 

R. Escolteu-nos Senyor. 

 

Perquè alliberi el món del flagell de la guerra, la fam, les desigual-
tats, la violència de qualsevol tipus i visquem com a bons germans 
compartint el que som i tenim, i estimant a tothom. Preguem. 
 

R. Escolteu-nos Senyor. 

 

Perquè el seu amor de Pare es manifesti a aquells a qui manca el 
treball, l’aliment, la casa, la salut o sofreixen en el cos o en 
l’esperit. Preguem. 
 

R. Escolteu-nos Senyor. 
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Pels nostres germans confrares que han mort en aquest darrer any: 
per N. N., i per tots els difunts de les nostres famílies i comunitats, 
ja que en el baptisme reberen la llavor de la vida eterna, que el 
Senyor vulgui concedir-los la felicitat del cel al costat de Santa 
Maria i tots els sants. Preguem. 
 

R. Escolteu-nos Senyor. 

 

Pels qui ploren la mort d’un ésser estimat: que no els manqui 
l’esperança de retrobar-lo en el món futur i el consol en aquesta 
vida. Preguem. 
 

R. Escolteu-nos Senyor. 

 

Per tots els qui participem en aquesta eucaristia i pels qui voldrien 
ser-hi i no han pogut venir; pels monjos i escolans, pels confrares i 
oblats de Montserrat, per les nostres famílies i per tots els qui 
portem al cor, que aquesta celebració ens enforteixi la fe en Crist i 
l’esperança de la vida eterna. Preguem. 

R. Escolteu-nos Senyor. 

 
C. Oh Déu, que, ressuscitant el vostre Fill, heu canviat el sentit de 
la nostra mort; acolliu ara les nostres pregàries i feu que 
l’esperança ompli el cor de pau dels qui ploren la pèrdua dels seus 
éssers estimats i l’amor fratern els sigui un ajut per refer les seves 
vides. Per Crist Senyor nostre.  

R. Amén. 
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Oració sobre les ofrenes 

Oh Déu, 
   la vostra misericòrdia no te mida; 
   acolliu favorablement les nostres humils pregàries 
   i, per aquest sagrament de salvació,  
   doneu als nostres germans confrares difunts  
   el perdó de tots els seus pecats. 
Per Crist Senyor nostre. Amén. 
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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 
per Crist Senyor nostre. 

         Ell, un de sol, va morir, 
      perquè no moríssim tots nosaltres. 
   ell, un de sol, es dignà a sofrir la mort, 

  perquè tots visquéssim per a vós eternament. 
 

Per això amb els estols dels àngels  
us lloem joiosos, tot dient:  
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Antífona de comunió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Postcomunió 
 

Déu omnipotent i misericordiós, 
   hem ofert a la vostra majestat 
   aquest sacrifici de lloança 
   pels nostres germans confrares difunts; 
   que la força d’aquest sagrament 
   els alliberi de tots els seus pecats 
   i els doni la felicitat de la llum eterna. 
Per Crist Senyor nostre. 
 
R. Amén 
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Avui hem pregat als peus de la Mare de Déu de 
Montserrat en sufragi dels Confrares 

 
Montserrat 

Mons. Francesc Pardo Artigas, Mons. Antoni Vadell Ferrer,  
Mn. Josep Urdeix Dorbal, Josep Icart Lamarca, Inés Forés Falcó,  

M. Carme Miñarro Espinar, Eva Santamans Solé 
 

Delegació d’Arenys de Munt 
Vicenç Canals Umbet, Rosa Cantallops Colomer,                                         

Joan Casals Planas, Climent Colomer Colomer 
 

Delegació de Santa Maria de Sants de Barcelona 
 

Montserrat Solé Boldú 
 

Delegació de Calella 
Dolors Musach Torrent, Tomàs Pera Castellà 

 
Delegació de Caspe 

Asunción Albareda, Antonio Albesa, Dorita Benedi,                            
Mari Cruz Bielsa, Manuel Bonastre, Luisa Catalan, Jose Catalan, 

Santiago Catalan, Pilar Dolader, Paco Fillola, Emilio Gavin,                    
José Gavin, Maria Luisa Gil, Maria Godina, Agustín Guiu, 

Mercedes Mojica, Salvadora Molina, Rosita Mur, Josefina Naguila, 
Carmen Norvellé, Ramon Perea, Carmen Piazuelo, Pedro Rafales, 

Pilar Sancho, Abel Teixidó, Dolores Vicente, Joaquina Villa, 
Marieta Zabay 
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Delegació de Cervelló 
Jordi Torrens Castells, Glòria Pié Mir 

 
Delegació de Lleida 

Amadeu Bonet Gabernet, M. Josefa Colell Talarn,                                         
M. Carmen Esquerda Bifet, Ramona Fort Amorós,                                      

Marta Oró Giménez 

 

Delegació de la Parròquia de  
Santa Maria de Montserrat de Manresa 

Ramón Soler Espelt 
 

Delegació de Masquefa 
Cònsol Claramunt Cardona, Mercè Esteve Esteve 

 
Delegació de Monistrol de Montserrat 

Asunción Casas Triñena, Paquita Martínez Mancilla 
 

Delegació d’El Prat de Llobregat 
Núria Calvó Pallàs, Josefa Gil, Maria Guilera,                                       
Carmen Lagarriga Pau, Glòria Mata Batllori,                                       

Trinitat Pascual Clusella, Mercè Pérez Munné, Teresina Puigpelat, 
Montserrat Pujals, Pepeta Ribas Pascual, 

Josefina Sospedra, Leonor Tarrida 
 

Delegació de Sant Joan Baptista de Reus 
Francisca Aguadé Sans, M. Dolors Cuadrada Ornosa,  

Montserrat Vila Segrià 
 

Delegació de Sant Boi de Llobregat 
Mn. Antonio Fernández García, Montserrat Castro Ferrer 

 
 

Delegació de Sant Feliu de Llobregat 
Lluïsa Cahué Raspall, Maria Teresa Romagosa Ylla,  

Joan Torras Viver 
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Delegació de Santa Coloma de Gramenet 
 

Vicenç Barberan Pérez,  Jaume Amigó Martínez,                                 
Pepita Casamitjana Guinart, Miguel Garrido Casado,                                           

Pere Marin Céspedes, Júlia Molina Gutiérrez,  
Concepció Puig Roig, Maria Rosa Pla Pedragosa 

 
Hermandad de Nuestra Señora de Montserrat de Sevilla    

Joaquín Francisco Caballero de Palacios,                                                       
Juan Antonio Caballero de Palacios, Montserrat Esteva Bonany,                                                 

Josefa Giménez de Cisneros Rodríguez, José Luís Leñador Pérez, 
Purificación Martínez López, Manuel Triano Ramírez 

 
  

 

Delegació de Sant Pere de Terrassa 
Antonio Roca Cos 

 
Delegació de Valls 

Maria del Carme Casas Güell 
 

Delegació  d’El Vendrell 
 Jovita Barnadas Poch, Maria Güell Martí 

 
Delegació de Vinyols i Els Arcs 

Josep Maria Mas Vidiella, Maria Serra Serra,   
Catalina Vidal Serra 

 
 
 
 
 

 

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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