Català

Celebracions litúrgiques a la Basílica
De dilluns a divendres
7.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45

Laudes
Missa Conventual
Missa (Altar del Santíssim)
Salve i Virolai
Rosari
Vespres
Confessions
10.40 - 11.40 / 12.00 - 13.00

Dissabtes
7.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45
19.30

Laudes
Missa Conventual
Missa (Altar del Santíssim)
Salve i Virolai (sense l’Escolania)
Rosari
Vespres
Missa
Confessions
10.00 - 11.40 / 12.00 - 13.00 / 19.30 - 20.00

Diumenges i festius
Laudes
Missa
Missa Conventual
Salve i Virolai
Missa
Rosari
Vespres
Missa
Confessions
9.15 - 11.40 / 12.00 - 13.00
17.00 - 18.00 / 19.30 - 20.00

Vetlles
20 d’abril
26 d’abril
8 de juny
14 d’agost
7 de setembre
24 de desembre
31 de desembre

22.00 - Pasqua
21.00 - Santa Maria
21.30 - Pentecosta (sense missa)
21.30 - Assumpció (sense missa)
21.30 - Nativitat (sense missa)
22.30 - Nadal
22.30 - Per la Pau
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Doneu-nos
l’alegria
Propostes pastorals 2019

Doneu-nos l’Alegria

A

legra’t, tu, per qui esclatarà l’alegria!.

Amb aquesta salutació s’inicia l’Himne
Akathistos a la Mare de Déu; i és que Maria, en
tota la nostra tradició cristiana, resta associada a
l’alegria, a la joia, a l’esclat d’una nova esperança
de veure rebrotar l’arbre que ja crèiem sec.
Santa Maria, causa de la nostra alegria; Santa
Maria que, acollint el Crist en el seu si, allibera la
humanitat de tota tristesa.
Moltes vegades no donem a l’alegria la
importància que es mereix, ni a la nostra vida de
cada dia, ni a la nostra vida de pregària. Amb els
anys, molts de nosaltres aprenem a no pensar en
les dificultats, en les frustracions, a passar-hi per
damunt, però la tristesa que ens porten pot anar
quedant en nosaltres, com una boira que no ens
deixa veure bé el paisatge que tenim davant.
Combatre la tristesa, com ens ensenya la Mare
de Déu, es basa en tenir una bona relació amb
el nostre món, amb el nostre entorn, una relació
tal com Déu la vol; i això significa, per exemple,
una relació on el que és meu o teu, té menys
importància que el bé de tots dos; una relació
en la qual poso el que tinc al servei del que sóc,
i del que són els altres.

Santa Maria, com contemplem en la santa
Imatge de la Mare de Déu de Montserrat, va deixar
el seu bé més estimat, la seva alegria, el seu
fill Jesús, a les mans del món, perquè va saber
respectar la seva llibertat, i és per això que no el
va pas perdre, sinó que el va recuperar dels llaços
de la mort. Maria, per la seva generositat, no va
perdre allò que més estimava, sinó que ho va rebre
d’una manera nova, essent la primera cristiana,
i restant unida a Jesucrist. És així que la veiem a
Montserrat, alegre i vestida de llum igual que el
nen que porta a la falda i que ha engendrat per
donar-nos-el.
Aprenem de la Mare de Déu a ser generosos,
a combatre la tristesa tot cultivant una vida
segons l’Evangeli, i preguem-li que intercedeixi per
nosaltres, per tal que Déu, el nostre Pare, ens doni
l’alegria, per revestir-nos de la llum de Jesucrist i
poder cantar l’Al·leluia a ple cor.

Senyor, concediu als vostres servents
de fruir sempre de salut en el cos
i en l’esperit i, per la gloriosa intercessió
de la sempre Verge Maria, allibereu-nos
de la tristesa de la vida present
i doneu-nos l’alegria de la vida futura.

