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SENYORA DE MONTSERRAT 

Avui, en ple temps de Pasqua, ens arriba la solemnitat de la Mare de 

Déu de Montserrat, que en coincidir amb el segon diumenge de 

Pasqua, el calendari litúrgic ens la farà celebrar el dilluns, el dia 28.  

La Verge de Montserrat, sense cap mena de dubte, és la Verge 

«preferida» de tots els catalans. La Moreneta atrau, el seu santuari 

atrau, la muntanya de Montserrat atrau, la comunitat benedictina 

atrau, l’escolania atrau... Montserrat ens el sentim tots com una mica 

nostra, forma part d’aquell petit grup de coses que no es poden tocar 

sense crear un gran daltabaix en tot el país. És un símbol del país. 

I com passa amb els grans símbols se’n poden fer moltes «lectures».  

Potser seria bo de preguntar-nos, avui, què és per a cadascun de 

nosaltres Montserrat, què hi veiem en Montserrat, quins sentiments 

ens desvetlla, sobretot perquè puguem destriar una mica el gra de la 

palla, i sense haver d’abandonar el que és secundari, ens puguem 

concentrar en el que és essencial.  

En l’oració de cloenda de la Visita espiritual a la Mare de Déu de 

Montserrat, el bisbe Torras i Bages va saber dir-nos l’essencial: 

«Senyor, vós heu fet de la muntanya de Montserrat un fogar d’oració 

i de fe cristiana; concediu a tots els qui hi invoquen amb confiança la 

Mare del vostre Fill que progressin en la fe, l’esperança i la caritat». 

És ben clar: Montserrat és un «fogar d’oració i de fe cristiana», és 

casa d’oració i de fe, i això és primer que tot i és la raó de ser de la 

imatge de la Mare de Déu i del santuari, dels monjos i de l’escolania i 

de tot l’ambient de pregària comunitària i individual que s’hi respira.  

A més, a  Montserrat s’hi va -o s’hi hauria d’anar- a obrir el nostre 

cor amb confiança a la Verge Maria, la Mare del Redemptor, la Tota 

Santa, per tal que ella ens doni «aquella fe que enfonsa les 

muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la vida». I no pot 

faltar mai el petit o gran compromís personal: caldria baixar de la 

muntanya santa amb el propòsit ben ferm de progressar en la fe, en 

l’esperança i en la caritat, signes de la identitat de tot cristià. Si això 

ho tenim clar, les nostres anades a Montserrat donaran fruit i tota la 



resta de coses secundàries que hi trobarem també hi tindran cabuda i 

no ens distrauran de l’essencial.      

Que la patrona de Catalunya, la copatrona del nostre bisbat de Vic 

juntament amb sant Joan Baptista, la Mare de tots els catalans, « ens 

obtingui l’honestedat dels costum públics... desterri de Catalunya 

l’esperit de maledicció i de blasfèmia... tregui l’esperit de discòrdia, i 

ajunti tots els seus fills amb cor de germans... que mai no es desfaci 

aquest poble català que vós espiritualment engendràreu....que 

defensi d’enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que 

teniu encomanada... que obtingui als pobles de Catalunya una pau 

cristiana i perpètua».  

Santa Maria de Montserrat, pregueu per tot el poble català.  

        El mossèn     

_____________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 1 de maig: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 3: per Joan Arxé i Mitjavila, difunt; 

diumenge, dia 4: pel poble de Viladrau.  

APLEC DE SANT SEGIMON: el dia 1 de maig, tal com mana la tradició, 

se celebrarà l’Aplec de Sant Segimon. La missa serà a les 11 del matí.   

MES DE MAIG: El mes de maig és tradicionalment dedicat a la devoció a la 

Mare de Déu i s’acostuma a fer el Mes de Maria. En la nostra parròquia, 

cada dia, després del rés del Sant Rosari es farà, doncs, el Mes de Maria. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la farem el dissabte, dia 3 de 

maig, a les 18,15, a la rectoria. Tothom hi és convidat.  

INFORMACIONS 

LA PASQUA DEL MALALT: el dia 25 de maig se celebra la Pasqua del 

Malalt. Hi ha algunes parròquies que, dies abans o dies després d’aquest 25 

de maig, acostumen a convidar els feligresos d’edat avançada o malalts a 

reunir-se a l’església parroquial i celebrar comunitàriament el sagrament 

de la Unció dels Malalts. Aquí a Viladrau hi ha algú que ha demanat de 

fer-ho. Si fóssim uns quants, com a mínim set o vuit, ho podríem fer un 

dissabte a la tarda o un diumenge a la tarda. Parleu-ne i ja decidirem si ho 

fem i, si ho fem, ja anunciarem oportunament el dia i l’hora.   

COL·LECTA PER TERRA SANTA: es van recollir 306,18 euros. Moltes 

gràcies.     


