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Programa

Dimecres, 26 d’abril de 2017

18,15 h Rés del Rosari a la Basílica

18,45 h Primeres Vespres de la Solemnitat de la Mare de Déu 
 presidides pel Rvdm. P. Abat Josep M. Soler 
 Salve montserratina 
 Motets polifònics

21,00 h Vetlla de Santa Maria 
 Cants i pregàries del Llibre Vermell de Montserrat 
 Coral Joventuts Unides. Director G. Andreu M. Martínez 

22,00 h  Eucaristia de la Vetlla  
presidida per l’Excm. i Rvdm. Mons. Agustí Cortés,  
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

  A l’ofertori el Rvdm. P. Abat rebrà l’ofrena  
de “l’oli simbòlic” de les llànties

 En acabar ballada de sardanes a les places

Dijous, 27 d’abril de 2017

07,00h Missa al cambril de la Mare de Déu

08,00 h Laudes 
 presidides pel Rvdm. P. Abat Josep M. Soler

09,30 h Missa 

11,00 h Missa Conventual  
 presidida per l’Excm. i Rvdm. Mons. Jaume Pujol,  
 Arquebisbe de Tarragona i Primat

13.00 h Salve i Virolai

13,15 h Missa

18,15 h Rés del Rosari a la Basílica

18,45 h Segones Vespres de la Solemnitat de la Mare de Déu 
 presidides pel Rvdm. P. Abat Josep M. Soler 
 Salve montserratina.  
 Motets polifònics
19,30 h Missa
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Primeres Vespres

Himne
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Ant. 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

Lectura breu (Fets 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 
de pregària, amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús, i els parents 
d’ell.

Salmòdia

Ant. 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

Servents 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. 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
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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

Oració
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Vetlla de Santa Maria

Introducció

Ningú com la mare de Jesús ha acceptat i participat tan plenament en 
l’obra salvadora del Senyor; és ella el mirall de tot deixeble. La devoció 
mariana dels fidels sempre ha volgut endinsar-se en el seu cor de mare 
piadosa i en la seva ànima de deixebla estimada, per venerar i entendre, 
per adorar i viure el do de la salvació obrada per Jesucrist. 

Per això el poble cristià, més enllà de la celebració comunitària de 
l’eucaristia i dels altres sagraments, ha guardat en la quotidianitat de 
la seva vida aquest record marià de Jesús. L’Àngelus i els Goigs foren 
en l’època del Llibre Vermell de Montserrat devocions populars que 
arrelaven en el cor dels creients el valor salvífic de la fe, en la qual se 
sentien plenament identificats.

Quan ara, després de més de set segles els tornem a cantar, nosaltres 
podem aprofitar-nos d’aquesta pedagogia clara, senzilla i alegre, i no 
per això simple o vana, que amb l’alegria de la música, el cant i la dansa 
acaricien tots els nostres sentits per apropar-los a Déu que ens estima 
i vol que arribem, com Maria, a la plena configuració amb el seu Fill 
estimat Jesucrist.

Cantem, toquem música i dansem amb tots els sentits de l’ànima per 
venerar Nostra Dona Santa Maria, aquesta Stella splendent de llum 
que anuncia la presència humil i la proximitat inefable del Déu Gran i 
Salvador nostre Jesucrist. 
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Cant 1

O Virgo splendens hic in monte celso  
miraculis serrato fulgentibus ubique.  
quem fidelis conscendunt universi. 
eya pietatis occulo placato, 
cerne ligatos fune peccatorum   
ne infernorum ictibus graventur, 
sed cum beatis tua prece vocentur.

O Verge que resplendiu arreu, des d’aquesta alta muntanya,  serrada amb miracles 
esclatants, on arriben fidels de tot arreu: mireu amb mirada calmada els qui viuen 
lligats pels llaços dels pecats. Que no els pesin les penes dels inferns, sinó que, per 
la vostra pregària, siguin cridats amb els sants.

V. Pregueu per nosaltres, mare elegida de Crist.

R. Perquè el nostre cant piadós sigui per Crist acceptat.

Oh Crist, Déu Gran i Salvador nostre, 
que feu brillar amb continus signes  
aquesta cambra sagrada dedicada a 
honor de la vostra Mare, la gloriosa Verge Maria,  
us demanem, per bé que indignes servents vostres,  
que ens concediu per la vostra acostumada pietat i  
per la digna pregària de la mateixa verge i Mare Maria,  
que meresquem de poder-vos veure, ara aquí per la gràcia 
i, finalment per la glòria eterna del cel, amb tots els sants i elegits. 

Vós que viviu i regneu, amb Déu Pare 
en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

Amén.

Previ del mateix Llibre Vermell

“Com que els pelegrins quan vetllen durant la nit a l’església de Santa 
Maria de Montserrat, algunes vegades volen cantar i dansar, i també ho 
volen fer durant el dia a la plaça, i en aquests llocs no s’hi ha de cantar 
sinó cançons honestes i devotes per això aquí se n’hi troben escrites 
algunes. N’han d’usar honestament i amb parquedat per no pertorbar 
els qui amb oracions i devotes contemplacions hi perseveren, en les 
quals tots els qui vetllen han d’insistir i dedicar-hi devotament.”

Cant 2 

El cant Stella Splendens és tot ell una proclama dels molts i variats grups de 
pelegrins que pugen a venerar Santa Maria, a cercar el seu favor o a donar-li 
gràcies.

Estrella que, com un raig de sol, resplendiu a la muntanya  
de miracles serrada, escolteu el poble

Concurrunt universi gaudentes populi 
divites et egeni, grandes et parvuli 
ipsum ingrediuntur ut cernunt oculi 
et inde revertuntur graciis repleti.

Principes et magnates extirpe regia 
saeculi potestates obtenta venia 
peccaminum proclamant tundentes 
pectora 
poplite flexo clamant hic: Ave Maria.

Hi concorren tots els pobles amb alegria 
rics i pobres, grans i petits; 
hi entren, tothom pot veure-ho, 
i d’allí retornen plens de gràcies. 

Prínceps i magnats d’estirp reial, 
poderosos del món, obtingut el perdó 
dels pecats, ho confessen colpejant-se 
el pit, 
i doblegat el genoll clamen aquí: Ave 
Maria
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Prelati et barones comites incliti 
religiosi omnes atque presbyteri 
milites mercatores cives marinari 
burgenses piscatores praemiantur ibi. 

Rustici aratores nec non notarii 
advocati scultores cuncti ligni 
fabri sartores et sutores nec non lanifici 
artifices et omnes gratulantur ibi. 
 

Reginae comitissae illustres dominae 
potentes et ancillae juvenes parvulae 
virgines et antiquae pariter viduae 
conscendunt et hunc montem et 
religiosae.

Coetus hic aggregantur hic ut exhibeant 
vota regratiantur ut ipsa et reddant 
aulam istam ditantes hoc cuncti videant 
jocalibus ornantes soluti redeant. 

Cuncti ergo precantes sexus utriusque 
mentes nostras mundantes oremus 
devote 
virginem gloriosam matrem clementiae 
in coelis gratiosam sentiamus vere.

Prelats i barons, comtes il·lustres,  
tots els religiosos, també els preveres, 
soldats, mercaders, ciutadans mariners, 
burgesos, pescadors, allí hi són 
recompensats. 

Pagesos, llauradors, també notaris, 
advocats, escultors, tots els qui treballen 
la fusta,  
sastres i sabaters, també els llaners, 
i tota mena d’artesans es congratulen 
allí.

Reines, comtesses, il·lustres senyores, 
mestresses i serventes, nenes petites, 
joves i ancianes , igual que les viudes 
pugen aquesta muntanya, i les religioses 

Aquestes colles aquí es troben per fer 
prometences, i són omplertes de gràcies 
per a poder-les complir, i que tothom 
vegi com, enriquint aquesta cambra i 
ornant-la amb joiells, retornen alliberats.

Per tant, mentre, homes i dones, 
supliquem, rentant les nostres 
consciències, preguem devotament: 
que puguem sentir prop nostre la Verge 
gloriosa, mare de clemència, plena de 
gràcia al cel. 

Els dos cants següents, lloem la Verge que és mare, i plorem els nostres 
pecats, són la lloança espontània del visitant i l’actitud de conversió i de vida 
nova que porta el pelegrí al cor.

Cant 3 

Lloem la Verge que és mare. I el seu fill que és Jesús. 
Plorem els pecats amargament esperant sempre en Jesús.

Oració

Oh Déu, refugi i fortalesa nostra, 
que crideu els pobles a la Muntanya excelsa de Santa Maria,  
model de vida i Mare de Gràcia;  
concediu als vostres fidels  
el do de seguir els vostres  camins sense defallir,  
i d’arribar al repòs que heu promès a tots els que hi caminen. 

Per Crist Senyor nostre. Amén.

D’un sermó del Llibre Vermell de Montserrat  
(78ss.)

Maria és auxili dels qui sofreixen

En gran devoció devem tots haver aquesta preciosa cambra de madona 
santa Maria. Car sapigueu que ens trobem que aquells que són perduts 
i damnats, i es reclamen a aquesta devota cambra, la gloriosa regina 
Mare de Déu, madona santa Maria, advocada dels pecadors, els recapta 

Anunci i salutació dels grups que s’han volgut fer presents en aquesta Vetlla.
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gràcia amb el seu car fill, i els porta a salvació d’ànima i de cos, i els 
deslliura de poder i captivitat del diable, i de les penes d’infern. Aquells 
qui són morts, aquesta preciosa regina, que és vera medicina i vera 
salut, els torna de mort a vida. Aquells qui són presos i encarcerats 
en poder de sarraïns, o de mals cristians, aquesta verge gloriosa, que 
és vera llum de justícia i d’igualtat, els solta les cadenes i presons, els 
treu d’aquells càrcers i presons, els porta a port de salvació i entre llurs 
amics.

Aquells qui són en perills de mar, o de negar, aquesta Verge beneïda, 
advocada nostra, que és estrella de mar, i guaita, i via, i guiament de 
tots els qui per mar i per terra van, els porta a port de salut, i els dóna 
ajuda i confort. Aquells qui són en grans batalles, aquesta que és 
regina de victòria i batallera contra el diable per nosaltres pecadors, els 
deslliura d’aquests perills i els dóna victòria. Aquells qui són en grans 
afers, i grans bàndols, en grans plets i qüestions, aquesta preciosa 
madona santa Maria verge els és valedora i advocada, i els deslliura 
d’aquests treballs.

Aquells qui són contrets i afollats, o endolorits, o despoderats, 
aquesta tan preciosa metgessa amb la seva beneïda virtut els endreça 
i els guareix. Aquells qui són passats en llonga malaltia, o febres, o 
per qualsevulla altre mal, o accidents, o són nafrats, o tenen algun mal 
incurable i són desemparats per metges, aquesta preciosa metgessa per 
la seva gran virtut els sana, els cura sense ungüents, i sense cap altra 
medicina, sinó tan solament amb la seva preciosa virtut que ha posada 
en aquesta seva preciosa i devota cambra.

Aquells qui són en desgrat de llurs senyors o altres persones, o 
marit que és en oi de sa muller, o la muller amb el marit, aquesta Verge, 
mare de pau i de consolació, els torna en pau i en bona amistat i gràcia.

Aquells qui a aquesta devota cambra recomanen llurs infants, i llurs 
riqueses i béns temporals, i els esplets que hauran sembrats o llurs 
bestiars, aquesta piadosa i fidel guardadora i advocada nostra els té en 
sa guarda i els ho conserva. Aquells qui de llurs mullers no poden tenir 
infants, reclamant-se a aquesta devota cambra, ella, verge Mare de Déu, 
els recapta gràcia, que els doni fills i filles amb gran consolació.

Aquells qui són tristos i desconsolats per qualsevulla raó, aquesta 
mare de consolació els consola i els dóna alegria.

Cant 4 

Splendens ceptigera i Tundentes pectora són com un responsori al text que 
ens ha narrat el misteri de la Sagrada Cambra on Maria dispensa les gràcies 
que de Déu ha rebut en plenitud  com ningú.

Reina esplendent, sigueu-nos advocada, Verge i Mare 
Colpejant-nos el pit, confessem els crims a l’Altíssim

Cant 5 

Els 7 goigs de la Mare de Déu representen la mirada de l’Església que vol 
conservar en el seu cor i meditar en la seva ànima l’obra salvadora de Déu 
portada a terme per Jesucrist.

Los set gotxs recomptarem, et devotament xantant, 
humilment saludarem la dolça verge Maria.
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Verge: fos anans del part pura e sans falliment, 
en lo part, e prés lo part, sens negun corrumpiment. 

Lo Fill de Déus, Verge pia, de vós nasqué verament. Ave Maria...

Verge: tres reys d’Orient, cavalcant amb gran corage, 
al l’estrella precedent, vengren al vostre bitatge, 

oferint-vos de gradatge aur et mirre et encenç. Ave Maria...

Verge: estant dolorosa per la mort del Fill molt car, 
romangués tota joyosa can lo vis resuscitar. 

A vós mare piadosa prima se volch demostrar. Ave Maria...

Verge: lo quint alegratge que’n agues del Fill molt car, 
estant al Munt d’Olivatge, al cell l’on vehés puyar, 

on aurem tots alegratge, si per nos vos plau pregar. Ave Maria...

Verge: quan foren complitz los dies de Pentecosta, 
ab vós eren aünits los apòstols, et decosta, 

sobre tots, sens nuylla costa, devallà l’Espirit Sant. Ave Maria...

Verge: ‘l derrer alegratge que’n agués en aquest món, 
vostre Fill ab gran coratge vos muntà al cel pregon, 

on sóts tots temps coronada regina perpetual. Ave Maria...

Oració

Oh Déu etern, que abans de tots els temps 
escollireu el sí puríssim de la verge Maria  
com a temple on volguéreu  
     ungir sacerdot el vostre Fill en fer-se home,  
unint en Ell la naturalesa divina i la nostra naturalesa humana;  
per aquest misteri d’unitat,  
doneu a gustar al vostre poble  
la dolcesa de la concòrdia,  
i que així es difongui per nosaltres, els seus membres, 
l’Esperit d’amor que vessàreu en el nostre cap i pastor, 
nostre Senyor Jesucrist, que amb vós viu i regna 
en la unitat de l’Esperi Sant,  
Déu pels segles dels segles. Amén.

Cant 6 

L’Església s’atura en el misteri de l’Encarnació per contemplar-hi la tendresa 
de Déu, per donar-li gràcies i per unir-se a Maria a fi de ser com Ella 
portadors  d’aquesta gran alegria que és Jesús, Déu Fill únic però germà 
nostre en la carn.

Tornada: 

 
Cunti simus concanéntes: Ave Maria   

Cantem tots alhora: Ave Maria 
Cantem tots alhora: Ave Maria

Virgo sola existénte 
en áfffuit àngelus, 
Gabriel est appellátus 
atque missus célitus. 
Clara faciéque dixit: 
Ave Maria. 
Clara faciéque dixit: 
Ave Maria.

Estant sola la Verge 
heus aquí que es presentà un àngel 
i enviat celestial  
que s’anomena Gabriel, 
I amb cara resplendent digué: 
Ave Maria. 
I amb cara resplendent digué: 
Ave Maria.

Tornada

Clara faciéque dixit, 
audíte caríssimi, 
clara faciéque dixit, 
audite caríssimi: 
En concípies Maria, 
Ave Maria. 
En concípies Maria, 
Ave Maria.

I amb cara resplendent digué: 
escolteu caríssims, 
i amb faç resplendent digué. 
escolteu caríssims:  
Heus aquí que concebràs, Maria. 
Ave Maria. 
Heus aquí que concebràs, Maria. 
Ave Maria.

Tornada
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En concípies María, 
audíte caríssimi, 
en concípies María, 
audite caríssimi: 
Pariésque filium. 
Ave Maria. 
Pariésque filium. 
Ave Maria.

Heus aquí que concebràs, Maria. 
escolteu caríssims, 
heus aquí que concebràs, Maria. 
escolteu caríssims:  
I concebràs un fill. 
Ave Maria 
I concebràs un fill. 
Ave Maria

Tornada

Pariésque filium. 
audíte caríssimi, 
pariésque filium. 
audíte caríssimi: 
Vocábis eum Iesum. 
Ave Maria. 
Vocábis eum Iesum. 
Ave Maria.

I concebràs un fill; 
escolteu-ho caríssims, 
i concebràs un fill; 
escolteu-ho caríssims: 
L’anomenaràs Jesús.  
Ave Maria 
L’anomenaràs Jesús.  
Ave Maria

Tornada

Pariésque filium. 
audíte caríssimi, 
pariésque filium. 
audíte caríssimi: 
Vocábis eum Iesum. 
Ave Maria. 
Vocábis eum Iesum. 
Ave Maria.

I concebràs un fill; 
escolteu-ho caríssims, 
i concebràs un fill; 
escolteu-ho caríssims: 
L’anomenaràs Jesús.  
Ave Maria 
L’anomenaràs Jesús.  
Ave Maria

Tornada

Cant 7 

Polorum regina omnium nostra. Reina nostra de l’univers.

Estrella del matí, esborreu els crims

Ante partum virgo Deo gravida 
Ante partum virgo Deo gravida

Semper permansisti inviolata. 
Stella matutina dele scelera. 
Semper permansisti inviolata.

Et in partu virgo Deo fecunda 
Et in partu virgo Deo fecunda

Semper permansisti inviolata. 
Stella matutina dele scelera.

Et post partum virgo mater enixa 
Et post partum virgo mater enixa

Semper permansisti inviolata. 
Stella matutina dele scelera.

Polorum regina omnium nostra. 
Stella matutina dele scelera.

Abans del part, verge encinta per obra de Déu 
Abans del part, verge encinta per obra de Déu

Sempre romanguéreu inviolada 
Estrella del matí, esborreu els crims  
Sempre romanguéreu inviolada

I en el part, verge fecunda per obra de Déu. 
I en el part, verge fecunda per obra de Déu.

Sempre romanguéreu inviolada 
Estrella del matí, esborreu els crims 

I després del part, verge mare gloriosa 
I després del part, verge mare gloriosa

Sempre romanguéreu verge 
Estrella del matí, esborreu els crims 

Reina nostra de l’univers. 
Estrella del matí, esborreu els crims
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Anunci i salutació dels grups que han anat arribant al santuari

Cant 8 
Maria Matren és una gran lletania de pregàries i súpliques a Maria  
i a Jesucrist. 

Tornada:

Mariam Matrem Virginem attolite  
Ihesum Christum extollite concorditer.

Exalceu Maria, Mare Verge. 
Amb ella, enaltiu Jesús, el Crist.

Maria seculi asilum defende nos. 
Ihesus tutum refugium exaudi nos. 
Iam estis nos totaliter diffugium  
totum mundi confugium realiter.

Maria empar del món, defenseu-nos. 
Jesús, refugi segur, oïu-nos. 
Vosaltres sou la nostra completa 
seguretat, sou realment la protecció per a 
tot el món

Ihesus suprema bonitas verissima.  
Maria dulcis pietas gratissima. 
Amplissima conformiter sit caritas ad nos 
quos pellit vanitas enormiter.

Jesús, autèntica i summa bondat. 
Mare, dolça pietat gratíssima. 
Feu-nos sentir el vostre amor, 
Puix ens empeny enormement la vanitat.

Maria virgo humilis te colimus.  
Ihesum desiderabilem te querimus 
Et volumus mentaliter in superis frui  
cum sanctis angelis

Maria, verge humil, us venerem.  
Jesús, desitjat, us cerquem. 
De pensament volem fruir ja del cel 
Per sempre amb els sants àngels.

Ihesu, pro peccatoribus qui passus es, 
Maria, sta pro omnibus, que mater es.  
Nam omnes nos labiliter subsistimus, 
iuvari unde petimus flebiter.

Jesús, vós que sofríreu passió pels 
pecadors  
Maria, vós que sou mare, ateneu-nos 
Ja que tots vivim defallint,  
us demanem, plorant, de ser ajudats.

Maria facta saeculis salvatio. 
Ihesus damnati hominis redemptio. 
Pugnare quem viriliter per famulis 
percussis duris iaculis atrociter.

Maria, salvació de l’univers. 
Jesús, de l’home damnat redempció. 
Lluiteu amb valentia pels servents  
Colpits atroçment amb dures fletxes.

Cant 9
La mirada pasqual davant la mort és un cant de confiança i una crida a fer-se 
petits, com els infants, per poder entrar al Regne del cel.

Tornada:

A la mort ens apressem, deixem de pecar, deixem de pecar.

Scribere proposui de contemptu mundano, 
ut degentes seculi non mulcentur in vano. 

Iam est hora surgere a sompno mortis pravo. (Tornada)

M’he proposat d’escriure sobre el menyspreu humà 
perquè els qui viuen en el món no siguin afalagats en va.  
Ja és hora d’aixecar-nos del maligne són de la mort.

Vita brevis breviter in brevi finietur, 
mors venit velociter quae neminem veretur. 

Omnia mors perimit et nulli miseretur. (Tornada)

La vida és breu, breument i ben prest finirà 
la mort s’apropa dolçament no respecta ningú 
La mort ho destrueix tot i de ningú no es compadeix.

Ni conversus fueris, et sicut puer factus, 
et vitam mutaveris in meliores actus, 

intrare non poteris regnum Dei beatus. (Tornada)

Si no us convertiu i no us feu com un petit 
i no canvieu de vida en actuacions millors 
no podreu entrar en el Regne de Déu, benaurat.

Tuba cum sonuerit, dies erit extrema, 
et iudex advenerit, vocabit sempiterna 

electos in patria, prescitos ad inferna. (Tornada)

Quan soni la trompeta, serà el darrer dia, 
i vingui el jutge per cridar els elegits a la pàtria sempiterna 
els rèprobes a l’infern.      

Quam felices fuerint, qui cum Christo regnabunt. 
Facie ad faciem sic eum adspectabunt: 

Sanctus, Sanctus, Dominus Sabaoth conclamabunt. (Tornada)
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Que en seran de feliços els qui regnaran amb Crist, 
cara a cara així el contemplaran 
Sant, Senyor de l’univers l’aclamaran.

Et quam tristes fuerint, qui eterne peribunt, 
pene non deficient, nec propter has obibunt. 

Heu, heu, heu, miserrimi, numquam inde exibunt. (Tornada)

I que tristos estaran els qui es perden eternament 
les penes no minvaran i es consumiran, 
ai, ai, misèrrims , mai d’allí no en sortiran.

Cuncti reges seculi et in mundo magnates  
advertant et clerici omnesque potestates, 

fiant velut parvuli, dimitant vanitates. (Tornada)

Tots els reis de la terra i en el món els magnats, 
que ho adverteixin els clergues i tots els poderosos: 
que es facin com els petits, que abandonin les vanitats.

Heu, fratres karissimi,  
si digne contemplemus passionem Domini 

amare et si flemus,  
ut pupillam oculi servabit ne peccemus. (Tornada)

Ai, germans caríssims,  
si dignament contemplem la passió del Senyor 
i si amargament plorem, 
com la nineta de l’ull ens guardarà perquè no pequem.

Alma Virgo virginum, in celis coronata,  
apud tuum filium sis nobis advocata, 

et post hoc exilium occurens mediata. (Tornada)

Santa Verge de les verges en els cels coronada, 
Davant del vostre Fill sigueu-nos advocada. 
I després de l’exili feu-vos present, mitjancera. 

Ad mortem festinamus peccare desistamus.

A la mort ens apressem, deixem de pecar, deixem de pecar.

Oració

 Oh Déu,

    que heu volgut que el vostre Fill  
    fos la porta de la salvació i de la vida:  
    feu que amb la intercessió de Santa Maria Verge,  
    ens mantinguem fidels a l’amor de Crist i  
    trobem obertes de bat a bat les portes de la ciutat celestial. 

 Per Crist Senyor nostre. Amén.

Cant 10 
Imperayntz és un himne de lloança a la Mare de Déu que canta la glòria que 
el Senyor li ha donat i prega la seva intercessió piadosa. 

I verges plasen  ab fas angelical, 
 axi com sotz  a Dieu molt graciosa, 
 placaus estar  als fizels piadosa, 
 preyan per lor  al rey celestial. 
 

II Verges ses per, lor al misericordiosa 
 de vós se tany que·ns defenatz de mal. 
 E no siatz devàs nós endenyosa 
 pels fallimentz que fem en general, 
 mas que·ns cubratz ab lo manto real. 
 De pietat  pus que·netz copiosa, 
 car totz faytz d’àvol pasta fangosa, 
 per qué·l fallir és de carn humanal.

III Rosa flagran  de vera benanança, 
 fons de merce  jamays no defallen, 
 palays d’onor  on se fech l’alianca 
 de Deu e d’hom  per nostre salvamen 
 e fo ver Dieus  es hom perfetament, 
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 ses defallir  en alguna substanca 
 e segons hom  mori senes dubtança, 
 e com ver Dieus  levech del monimen. 

IV Vexell de patz,  corona d’esperança, 
 Port de salut bé segur de tot den: 
 Vos merexets de tenir la balança 
 on és pesat bé dreytureramen, 
 e pesa mays vostre Fill excellén, 
 mort en la crotz per nostra delivrança. 
 Que·ls peccats d’om  en fayt eb cobejança 
 al bé fizel confés e peniden.

V Flor de les flor, dolça, clement, et pia, 
 l’angel de Dieu  vesem tot corroçat, 
 e par que Dieus  l’amandat qu’ens alcia 
 d’on el es prest  ab l’estoch affilat. 
 Donchs, plaç’a vos  que’l sia comandat 
 qu’estoyg l’estoch  e que remes nos sia 
 tot fallimen  tro en lo presen dia, 
 ens done gaug  e patz e sanitat.

VI Estel de mar qui los perillans guia 
 E·ls fay venir a bona salvetat: 
 Si Jesu Christ obehir no volia 
 çó que per Vós li serà suplicat, 
 mostratz-li·ls pitz d’on l’avetz alletat, 
 e totz los santz,  ab la gran jerarquia 
 de paradís,  qui·us faran companya. 
 Tot quan volretz vos er ben autreyat.

VII Mare de Dieu, cap de virginitat: 
 Si no lausam la vostra senyoria 
 o no·us servim tan bé co·us tanyeria, 
 de pauch se·n mou e non de volentat.

VIII Jhesús veray, un Dieu en trinitat: 
 Vós avrtz dit que la mort no·us plasia 
 Del pecdor,  mas, convertit, viuria; 
 Donques, mercè,  mercè, per karitat.

Oració

 Oh Déu misericordiós i Pare ple de tendresa, 
    que heu volgut agermanar 
    en aquesta Casa d’Oració, 
    sota l’esguard de santa Maria, 
    la identitat cristiana de tots els catalans 
        mireu els vostres fills 
    que amb tanta joia celebrem el seu patronatge

    i concediu-nos, per la seva intercessió, 
    la joia de la fe, 
               l’alegria de la concòrdia 
    i el goig del progrés i de la pau.

 Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, 
    que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, 
    Déu, pel segles dels segles. Amén.
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Disgustat durant quaranta anys, 
vaig dir d’aquella generació: 
“És un poble de cor esgarriat, 
que desconeix els meus camins”. 
Per això, indignat, vaig jurar: 
“No entraran al meu lloc de repòs”.

Glòria al Pare i al Fill 
i a l’Esperit Sant. 
Com era al principi, ara i sempre 
i pels segles dels segles. Amén.

Paraules d’introducció i benvinguda

Oració

Lectura primera (Jd 13:14,17-20)

Càntic de Judit

Filla, el Déu Altíssim us ha beneït 
més que totes les dones de la terra. 
Beneït sigui Déu, el Senyor, 
que ha creat el cel i la terra.

La confiança que us ha guiat 
no s’allunyarà mai del cor dels homes, 
que recordaran per sempre 
el poder de Déu.
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Eucaristia de la Vetlla

Cant d’entrada

Salm 94, Invitació a lloar Déu

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, 
aclamem la Roca que ens salva; 
presentem-nos davant seu a lloar-lo, 
aclamem-lo amb els nostres cants.

El Senyor és Déu sobirà, 
el rei dels reis de tots els déus; 
té a la mà les entranyes de la terra 
i són d’ell els cims de les muntanyes; 
la mar és d’ell, perquè ell l’ha feta, 
les seves mans han modelat la terra ferma.

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, 
agenollem-nos davant el Senyor que ens ha creat; 
ell és el nostre Déu, 
i nosaltres som el poble que ell pastura, 
el ramat que ell mateix guia.

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: 
“No enduriu els cors com a Meribà, 
com el dia de Massà, en el desert, 
quan van posar-me a prova els vostres pares, 
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres”.
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Oració

Lectura tercera (Is 11,1-5,10)

Càntic d’Isaïes

Aclamo el Senyor ple de goig, 
la meva ànima celebra el meu Déu, 
que m’ha mudat amb vestits de victòria, 
m’ha cobert amb un mantell de felicitat, 
com la núvia que s’engalana amb joiells.

El Senyor farà germinar el benestar 
i la glòria davant de tots els pobles 
com la terra fa créixer la brotada 
o el jardí fa néixer la sembra.

Els altres pobles veuran el teu bé, 
tots els reis veuran la teva glòria 
i et donaran un nom nou 
que els llavis del Senyor designaran. 
Seràs una corona magnífica a les mans del Senyor, 
i una diadema reial a les mans del teu Déu.

Oració

Himne: Glòria a Déu a dalt del cel 
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Oració

Lectura segona (Rt 2:1-2,8-11;4,13-17)

Càntic d’Anna, exultació dels humils en Déu

Celebro de tot cor el Senyor, 
i alço el meu front en honor d’ell. 
La meva boca es riu dels enemics, 
feliç de veure que ell m’ha salvat.

Als millors soldats, els tremola l’arc, 
mentre els més covards s’armen de valor; 
els qui tenien pa de sobres es lloguen per menjar, 
mentre als afamats ja no els falta aliment; 
la dona estèril infanta set fills, 
mentre decau la mare fecunda.

És el Senyor qui dóna mort o vida, 
qui enfonsa dins el país dels morts o en treu fora. 
És el Senyor qui dóna pobresa o riquesa, 
qui abaixa o enalteix.

Aixeca de la pols el desvalgut, 
treu el pobre de la cendra, 
per asseure’l entre els poderosos, 
i donar-li possessió d’un soli gloriós. 
Els pilars de la terra són del Senyor, 
i ha posat damunt d’ells els continents.
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Oració

Lectura quarta (Ga 4,4-7)

Al·leluia

Evangeli (Jn 19:25-27)

Professió de Fe

ferns,                  res   -   sus   -    ci -  tà el     ter   -   cer        di  -   a    d’en - tre els

Pa -  re    tot - po -  de-  rós;          i     d’a      -      llí        ha       de       ve  -

nir    a      ju  -  di    -    car       els           vius    i els                morts.

Crec    en     l’Es    -  pe  -  rit             Sant;         la     san  -  ta     Ma -  re Es -

glé -  si  -    a        ca      -        tò  -   li   -   ca,          la     co - mu - ni  -  ó  dels 

sants;                      la    re - mis - si -  ó           dels   pe  -        cats;         

re - sur-rec - ci  -  ó            de   la      carn;        la      vi   -  da    per -  du -

ra  -  ble.      A mén.

la

morts, se’n   pu-jà al   cel,       seu    a    la          dre  -   ta       de     Déu,

Pa - re  tot-po-de    -    rós  cre -a - dor delCrec en un     Déu,  

Amplitud i fermesa

cel    i    de   la        ter -  ra              I en  Je -  su   -    crist,   ú  -    nic   Fill

seu    i     Se-nyor        nos - tre;    el           qual  fou  con-ce   -    but   per

Ver  -   ge;             pa   -     tí       so  -  ta el    po -   der       de   Ponç     Pi  -

o   -   bra  de l’Es -pe- rit      Sant,

lat,

nas -  qué    de       Ma  -    ri   -   a

fou  cru - ci -  fi  -   cat, mort  i      se-pul-  tat;       da - va - llà als  in-
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Després de cada invocació es canta aquesta antífona: 

II  Mare castíssima, mirall de puresa, flor de les verges, que portareu al món 
el bàlsam de incorrupció, Jesús fill de Déu, obteniu-nos l’honestedat dels 
costums públics.

III  Profetessa admirable, que beneíreu i lloàreu l’Etern més que no pas totes 
les jerarquies angèliques plegades, feu que sigui desterrat d’aquest poble 
vostre l’esperit de maledicció i de blasfèmia. 

IV  Rosa de caritat, foc que sense consumir escalfa, traieu de Catalunya 
l’esperit de discòrdia, i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans.

V  Santa engendradora de l’Etern, filla del vostre fill, feu que mai no es 
desfaci aquest poble català que Vós espiritualment engendrareu.

VI  Verge poderosa, més forta que un exèrcit en ordre de batalla, des 
del vostre alt castell de Montserrat, defenseu d’enemics espirituals i 
temporals tota la terra catalana que teniu encomanada.

VII  Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada 
d’oliveres, signe de pau, aconseguiu per als pobles de Catalunya una pau 
cristiana i perpètua.

Cant de comunió

 

Després de la postcomunió i abans de la benedicció final hi ha la pregària  
de la Visita Espiritual.

Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat

La devoció a la Mare de Déu de Montserrat ha volgut unir sempre en 
germanor els fills d’aquesta terra i ha expressat  en la Visita Espiritual del Dr. 
Torras i Bages el seu sentiment de fe i de país. Tal i com es va fer fa 70 anys 
en les festes de l’entronització de la Santa Imatge en el tron actual del Cambril, 
fem nostra, ara, aquesta pregària en nom de tots els catalans. 

I  Verge Prodigiosa, tron puríssim on reposà l’eterna Saviesa quan vingué 
al món a ensenyar el camí de salvació, aconseguiu per als vostres 
catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer 
el camí de la vida. 
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Rosa d’abril, Morena de la serra, 
de Montserrat estel: 
il·lumineu la catalana terra, 
guieu-nos cap al Cel.

Amb serra d’or els angelets serraren 
eixos turons per fer-vos un palau. 
Reina del Cel que els serafins baixaren, 
deu-nos abric dins vostre mantell blau.

Alba naixent d’estrelles coronada, 
Ciutat de Déu que somnià David, 
a vostres peus la lluna s’és posada, 
el sol sos raigs vos dóna per vestit.

Dels catalans sempre sereu Princesa, 
dels espanyols Estrella d’Orient, 
sigueu pels bons pilar de fortalesa, 
pels pecadors el port de salvament.

Doneu consol a qui la pàtria enyora, 
sens veure mai els cims de Montserrat; 
en terra i mar oïu a qui us implora, 
torneu a Déu els cors que l’han deixat.

Mística Font de l’aigua de la vida, 
rageu del Cel al cor de món país; 
dóns i virtuts deixeu-li per florida; 
feu-ne, si us plau, el vostre paradís.

Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen! 
ditxós el cor que s’obri a vostra llum! 
Roser del Cel, que els serafins voltegen, 
a ma oració doneu vostre perfum.

Cedre gentil, del Líbano corona, 
Arbre d’encens, Palmera de Sion, 
el fruit sagrat que vostre amor ens dóna 
és Jesucrist, el Redemptor del món.

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.

Rosa d’abril, Morena de la serra, 
de Montserrat estel: 
il.lumineru la catalana terra, 
guieu-nos cap al Cel.
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Virolai
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C - Jerusalem, ciutat ben construïda, conjunt harmoniós. És allà 
que pugen les tribus, les tribus del Senyor, a complir l’aliança 
d’Israel, a lloar el nom del Senyor. Allí hi ha els tribunals de 
justícia, els tribunals del palau de David.

Pc - Augureu la pau a Jerusalem:

C - “Que visquin segurs els qui t’estimen, que sigui inviolable la 
pau dels teus murs, la quietud dels teus merlets.”

Pc - Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me-li dir: “Que 
hi hagi pau dintre teu”. Per la casa del Senyor, el nostre Déu, et 
desitjo la felicitat.

T - 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. Totes les generacions, oh Maria, us diran benaurada, al·leluia, 
perquè el Totpoderós ha obrat en vós meravelles, al·leluia.

Salm 126, L’esforç humà és inútil sense Déu

C - Si el Senyor no construeix la casa, és inútil l’afany dels 
constructors. Si el Senyor no guarda la ciutat, és inútil que vigilin 
els guardes.

Pc - És inútil que us lleveu tan de matí i aneu tan tard a reposar, 
per menjar el pa que un guanyeu a dures penes. Fins quan 
dormen Déu els dóna als seus amics.

C - La millor herència són els fills, do del Senyor; els descendents 
són la millor recompensa; els fills que heu tingut quan éreu joves 
són com les fletxes en mans d’un guerrer.

Pc - Feliç l’home que se n’omple el buirac: si discuteix amb algú 
davant la gent no haurà de retirar-se avergonyit.

T - 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. Per vós, Verge Maria, la riquesa dels favors de Déu, al·leluia, ha 
davallat sobre nosaltres, al·leluia.

Segones Vespres

 

Himne

Salmòdia

Ant. Feliç vós, Verge Maria, que heu cregut, al·leluia; s’ha complert allò 
que el Senyor us ha fet saber, al·leluia.

Salm 121, Pelegrinatge a la ciutat santa

Pc - Quina alegria quan em van dir: “Anem a la casa del Senyor”. 
Ja han arribat els nostres peus al teu llindar, Jerusalem.
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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.

Lectura breu (Ap 21, 2-4)

Vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova 
Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, 
i vaig sentir cap a l’indret del tron una veu forta que cridava: «És el 
tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran 
el seu poble i el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells.» Els eixugarà totes 
les llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. 
Les coses d’abans han passat.

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. Déu vos salve, gloriosa reina del món, al·leluia; per vós hem 
recobrat, al·leluia, la vida que vam perdre; vós ens infantàreu el 
Salvador, 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

Oració




