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“Tots quedaren plens de l’Esperit Sant”
Montserrat, 26 i 27 d’abril de 2015

Solemnitat de la Mare  
de Déu de Montserrat
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Primeres Vespres

Himne

Programa

Diumenge, 26 d’abril de 2015

18,15 h Rés del Rosari a la Basílica

18,45 h Primeres Vespres de la Solemnitat de la Mare de Déu

 Salve montserratina

 Motets polifònics

21,00 h Vetlla de Santa Maria, primera part

22,00 h  Vetlla de Santa Maria, segona part 
presidida per Mons. Agustí Cortés, 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

En acabar, ballada de sardanes a les places 

Dilluns, 27 d’abril de 2015

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

08,00 h Pregària de Laudes

09,30 h Missa 

11,00 h  Missa Conventual

 Salve i Virolai

13,00 h Missa

18,15 h Rés del Rosari a la Basílica

18,45 h Segones Vespres de la Solemnitat de la Mare de Déu

 Salve montserratina 

 Motets polifònics

19,30 h Missa
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Ant. Lloem el nostre Déu, Verge Maria, al·leluia, que us 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 en 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

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. 

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 
qui 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



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 promès 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

Vetlla de Santa Maria

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 tot 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.
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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”.

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)

Salm responsorial

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.

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.
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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.

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 germina 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 

Oració

Lectura quarta (Ga 4,4-7)

Al·leluia

Evangeli (Jn 19:25-27)

Cant de comunió
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Virolai

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·lumineu la catalana terra, 
guieu-nos cap al Cel.
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Segones Vespres

Himne
Com a les primeres vespres, pàgina 3

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.

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 us guanyeu a dures penes. Fins quan dormen Déu el 
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.

Càntic, El Déu Salvador (Ef 1, 3-10)

Com a les primeres vespres, pàgina 5

Lectura breu

Responsori breu
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. T. Al·leluia. V. Glòria al Pare i al Fill i 
a l’Esperit Sant. T. El Senyor.

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.

El càntic com a les primeres vespres, pàgina 6

Pregàries

Parenostre

Oració
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