
Setmana  
Santa
i Pasqua
Montserrat, 2018

Dia 30 de març
DIVENDRES SANT

08.00 MATINES I LAUDES

11.00 Conferència a la Basílica. 
  Meditació sobre el Misteri de la Creu  

de la mà de J. S. Bach. 
P. Efrem de Montellà, osb.

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. El Camí de la Creu amb l’evangeli 
segons sant Joan

Dia 31 de març
DISSABTE 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 1 d’abril
08.30 LAUDES, Regina Caeli

11.00  MISSA DEL DIA DE PASQUA  
Motets de Pasqua i Virolai

18.45 VESPRES

SANTUARI DE MONTSERRAT  
Centre de Coordinació Pastoral  
08199 Montserrat (Barcelona) 
Tel. 93 877 77 66  
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Dia 25 de març

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 
Improperis de Mompou  
Coral Sant Jordi, director Oriol Castanyer 
Carles Pachón, baríton i Vicenç Prunés, orgue

Dies 26, 27 i 28 de març

DILLUNS, DIMARTS i DIMECRES SANTS

07.30 LAUDES

11.00 MISSA CONVENTUAL

13.00 Salve i Virolai

18.45 VESPRES

Dia 29 de març 

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 
 Jesús en el silenci del Pare

24.00  S’acaba l’adoració del Santíssim 
i es tanca la Basílica

Les celebracions montserratines de la setma-
na santa i la pasqua sota l’esguard de Santa 

Maria ens ajuden a entrar amb més senzillesa i 
estimació en el cor de la fe que celebrem aquests 
dies sants. És el misteri de la passió, la mort i 
la resurrecció del Senyor, viscuts en la història 
per amor nostre, per nosaltres i per la nostra 
salvació. Però és ara, en el nostre present, on el 
Senyor ens ofereix d’unir-nos-hi amb tot el cor, 
amb tota l’ànima, amb totes les forces, perquè la 

seva salvació sigui més eficaç en nosaltres.

Aquests dies sants són com un punt d’inflexió, 
de nova embranzida, en el nostre pelegrinatge 
humà i espiritual, renovats pel perdó i enfortits 
per l’amor invicte del Crist que ens abraça amb 
el do de l’Esperit Sant.

Mirar el Crist en la seva passió amb els ulls de 
Maria ens preserva del perill de la indiferència, 
ens el fa més proper, més íntim a nosaltres ma-
teixos, ens el fa percebre des de les entranyes 
de mare amb tanta intensitat com immens és el 
drama d’amor i de dolor en que s’esdevé. Units 
també a ella voldríem que es revelessin els sen-
timents amagats al cor de molts. 

Veure el Senyor en el seu misteri pasqual, veu-
re’l amb la fe de Maria, ens fa adonar de la ne-
cessitat que tenim de la pau i de la joia de Déu 
per viure amb més plenitud la fe que travessa 
invicta les vicissituds de la vida. 

El camí de la setmana santa també ens porta a 
nosaltres a la pasqua. Com ella rebem del Se-
nyor l’amor davallat de la creu amb l’esperança 
certa de la seva resurrecció que és penyora de 

la nostra.
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