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Benvolgut confrare:
En aquest segon Gra d’encens que publiquem a fi d’oferir
un material que ajudi a celebrar la solemnitat de la Mare
de Montserrat a les Delegacions de la Confraria i mantenir
el seu record durant tot l’any, proposem una pregària que
està entre la simplicitat de la jaculatòria i la claredat de la
invocació.
De tota la constel·lació d’epítets que la devoció popular
i la poesia religiosa han adreçat a la Mare de Déu de
Montserrat, hem escollit els sortits de la ploma del
patriarca de Catalunya, el bisbe i Doctor Torras i Bages,
el bisbe pregoner de l’alliberament, Pere Casaldàliga, i el
poeta de Montserrat, Mossèn Cinto Verdaguer, per reunir
en forma de lletania un cant, una súplica i una lloança
com expressió montserratina del diàleg íntim de tants
pelegrins que. mirant i sentint-se mirats per la Mare de
Déu. descansen els seus afanys en la confiança i el consol
que els inspira.
Les invocacions de les dues visites espirituals i les imatges
suggeridores del Virolai són les que componen bàsicament
aquesta pregària feta com a lletania o oració.
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Lletania de Montserrat
Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Santa Maria, Mare de Déu.
Verge Morena de la serra
i Estel nostre de Montserrat.
R./ Pregueu per nosaltres.
Santa engendradora del Fill etern del Pare.
Cor de dona ferma i de mare entranyable. R./
Esguard ple de dolcesa.
Ciutat del Déu vivent
i Sinaí nostre de Montserrat. R./
Santuari de la Nova Aliança.
Fidel oient de la Paraula
i Ventre matern de l’Eucaristia. R./
Profetessa admirable del món nou.
Flor de les verges i de tots els sants.
Mirall de puresa i horitzó d’esperança. R./
Cenacle de la pregària i de la cultura de Catalunya.
Rosa de caritat i Trobadora magnífica de l’Evangeli. R./
Mística font de l’aigua de la vida.
Roser del Regne del cel.
Verge Poderosa i portadora de pau. R./
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Estrella de l’alba de la Pasqua florida.
Princesa dels Catalans.
Consol en l’enyorança de la Terra. R./
Escala de la glòria i Alegria dels pelegrins
Senyora de Montserrat i Patrona de Catalunya. R./
Déu vós Salve, plena de gràcia,
beneïda entre totes les dones,
lloada i estimada del nostre poble.
Beneït sigui sempre el fruit sagrat
que el vostre amor ens dóna:
Jesucrist, el Redemptor del món.
Amén.

Fill Estimat del Pare,
que preneu damunt vostre el pecat del món.
Tingueu pietat de nosaltres.
Fill de la Mare Verge,
que preneu damunt vostre el pecat del món.
Tingueu pietat de nosaltres.
Déu Fill únic,
que lleveu el pecat del món.
Doneu-nos la pau.
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Preguem
Que el Patronatge de la Verge Maria,
ajudi al vostre poble, Senyor,
a fi que ennoblit en la seva santedat
i encoratjat pel seu patrocini
arribi feliç al cim del seu pelegrinatge.
Per Crist Senyor nostre.

A la nostra Moreneta
1.-

2.-

1.-

2.-

1.-

Déu vós salve
Santa Maria Mare de Déu,
Verge Morena de la serra
i Estel de Montserrat.
Santa engendradora del Fill etern del Pare,
Cor de dona ferma i de mare entranyable:
Déu vós salve!
Déu vós salve
Esguard ple de dolcesa,
Ciutat del Déu vivent
i Sinaí nostre de Montserrat.
Déu vós salve
Santuari de la Nova Aliança,
Fidel oient de la Paraula,
i Ventre matern de l’Eucaristia.
Profetessa admirable del món nou,
Flor de les verges i de tots els sants,
Mirall de puresa i horitzó d’esperança:
Déu vós salve!
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2.-

Cenacle de la pregària i de la cultura de Catalunya
Rosa de caritat i Trobadora magnífica de l’evangeli:
Déu vós salve!

1.-

Déu vós salve
Mística font de l’aigua de la vida
Roser del Regne del cel,
Verge Poderosa i portadora de pau.

2.-

Déu vos salve
Estrella de l’alba de la Pasqua florida,
Princesa dels Catalans,
Consol en l’enyorança de la Terra.

Tots:
Déu vós salve
Escala de la glòria i Alegria dels pelegrins
Senyora de Montserrat i Patrona de Catalunya.
Déu vós Salve, plena de gràcia,
Beneïda entre totes les dones,
Lloada i estimada del / de la
	
(aquí es diu el nom de la parròquia, de la
Delegació, o del poble)
Beneït sigui sempre el fruit sagrat
que el vostre amor ens dóna:
Jesucrist, el Redemptor del món.
Amén.
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