
Setmana  
Santa
i Pasqua
Montserrat, 2019

Dia 19 d’abril
DIVENDRES SANT

08.00 OFICI DE LECTURA I LAUDES

11.00  Conferència a la sala de la Façana. 
 «Miraran aquell que han traspassat» (Jn 19,37)  
Una reflexió sobre les set paraules de Jesús  
a la creu Marinella Perroni, teòloga

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 Giovanni Pierluigi da Palestrina

21.30 Via Crucis. La creu, pasqual i fecunda

Dia 20 d’abril
DISSABTE SANT

08.00 OFICI DE LECTURA 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 21 d’abril
08.30 LAUDES, Regina Caeli

11.00  MISSA DEL SANT DIA DE PASQUA  
Motets de Pasqua i Virolai

18.45 VESPRES

SANTUARI DE MONTSERRAT  
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Dia 14 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
  Joan Cererols  

Vesperæ & Antiphonæ Beatæ Mariæ Virginis
 Lieder Camera

 Eduard Vila i Perarnau, direcció

Dies 15, 16 i 17 d’abril

DILLUNS, DIMARTS i DIMECRES SANTS

07.30 LAUDES

11.00 MISSA CONVENTUAL

13.00 Salve i Virolai

18.45 VESPRES

Dia 18 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 
La vostra tristesa es convertirà en alegria

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

La passió, la mort i la resurrecció del Senyor que com-
memorem en aquests dies sants de Setmana Santa i 

de Pasqua  fan créixer el nostre anhel de vida  en la segu-
retat que tota prova pot ser transformada en gràcia, tota 
tristesa en alegria, tota mort en resurrecció.

Durant la Quaresma, en la meditació de la passió, uní-
em les nostres afliccions a l’amor sofrent del Crist que, 
desarmat de tota violència, s’unia en l’Esperit a la vo-
luntat salvadora del Pare. L’Església ens convida a viure 
aquests dies sants la doble dimensió del sofriment que 
ens purifica de la maldat que ens allunya de Déu i dels 
germans, i ens obre a l’alegria d’una vida veritablement 
fraterna que ens uneix més a Jesucrist ressuscitat.

Sense la resurrecció de Jesús, sense el do pasqual de 
l’alegria, el sofriment i la tristesa s’apoderarien de la nos-
tra vida. No obstant això, l’alegria cristiana no és simple-
ment una rialla fàcil, una satisfacció fugissera de nosal-
tres mateixos i dels altres. L’alegria cristiana és una prova 
transformada en gràcia, una mort vençuda; la superació 
de la part de tristesa intrínseca que comporta tota exis-
tència humana. Si som feliços només perquè totes les co-
ses ens van bé, no podrem ser testimonis de Déu, no po-
drem anunciar cap cosa extraordinària. I si ens instal·lem 
en el pessimisme i la tristesa, tampoc no podrem ense-
nyar res. Però si enmig de les dificultats seguim respirant 
la felicitat de Crist, si sabem eixugar les llàgrimes de la 
tristesa amb l’esperança viva que ens ve de la mirada del 
ressuscitat, començarem a viure i a compartir el do més 
preuat de la veritable alegria. Llavors és quan podrem co-
mençar a donar un testimoni veritable de l’amor de Déu. 
Així es realitza en nosaltres, en bé de tots els homes i de 
totes les dones del nostre temps, el signe de la Pasqua, el 
miracle infinit de la seva Alegria.

Investits d’aquesta alegria en la nostra vida ja no pot 
existir el fracàs absolut, ni el pecat, ni el sofriment, ni la 
mort per sempre. Tot és matèria primera de redempció, 
de resurrecció, ja que al centre mateix d’això ens espera 
Jesucrist ressuscitat. Ell és el Bon Pastor que, travessant 
els barrancs tenebrosos de la passió i de la mort, ens 
guia, a través de la superació de la tristesa inherent de la 
vida present, vers l’alegria de la vida per sempre. Aques-
ta alegria que va néixer la Nit Santa de Pasqua, aquesta 
Pasqua que ara nosaltres ens  disposem de nou a cele-
brar.

Centre de Coordinació Pastoral, abril de 2019


