
 
 
 
 
 
 

El 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 mon país; 
dons 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 historia i és Montserrat el nostre Sinaí: 
sien per tots l’escala de la glòria eixos penyals coberts de romaní. 
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vui, vuit dies més tard, com els deixebles, després de la 
resurrecció, ens tornem a trobar reunits per a celebrar el 
Crist Vivent, la seva Pasqua. 
Com l’autor del llibre de l’Apocalipsi, també avui, dia del 

Senyor, sentim viva la seva presència i ens sentim transportats pel 
seu sant Esperit. 
Com l’apòstol Tomàs, també nosaltres avui palpem el misteri i ens 
plau de sentir de nou de la mateixa boca de Jesús que ens parla ara i 
aquí a nosaltres: “Feliços els qui creuran sense haver vist”. 
I, a més, les lectures ens han fet vibrar amb el record de l’Església 
naixent que creix i s’expandeix. També la nostra Església d’ara, avui 
en molts llocs, i també aquesta tarda a la nostra Catedral, reneix pel 
Baptisme de nous membres que arriben a la fe. Quina bona ocasió, 
doncs, per mostrar-nos, també nosaltres, com una comunitat viva, 
fraternal i compromesa. Una comunitat així farà que també d’altres 
se sentin cridats a formar-ne part o a reintegrar-se amb més intensitat 
a aquesta nostra Església, que no és altra que l’Església de nostre 
Senyor Jesucrist. 
Tot això ens fa adonar que cal que la nostra fe sigui més ferma, que 
no podem ser cristians de rutina, sinó que ens cal prendre un 
compromís personal de viure la fe, d’adherir-nos a Jesucrist. De 
proclamar davant seu, com sant Tomàs: “Senyor meu i Déu meu”. I 

A 



proposar-nos novament de ser uns ferms deixebles i seguidors de 
Jesucrist. No a mitges, sinó amb totalitat. 
En aquest segon diumenge de Pasqua, dia del Senyor, hem de valorar 
molt positivament aquest nostre “costum” que arrenca ja del 
diumenge de Pasqua i que fa que cada diumenge els cristians ens 
apleguem entorn de la Paraula del nostre Mestre i de l’altar de 
l’Eucaristia. Valorem la reunió dominical, no com el simple 
compliment d’un precepte, sinó com una autèntica trobada personal 
amb el Crist vivent i amb els germans que compartim la mateixa fe. 
Aquesta reunió setmanal –sobretot quan és amb la Missa de cada 
diumenge– ens enforteix i ens fa sentir més ferms i agosarats en la 
vida cristiana de cada dia: en el servei, el respecte, el perdó, la 
misericòrdia, el testimoniatge, ... l’AMOR. 
I que el Senyor ressuscitat, que ens convoca, que ens fa sentir la seva 
Paraula i ens enforteix alimentant-nos amb la seva santa Eucaristia, 
ens encoratgi a proclamar les meravelles que ell ha obrat, perquè 
tothom les pugui conèixer i pugui també arribar a creure, en aquest 
nostre Déu que tant ens estima.■ 
 

* * * * * * * 
 

 

 
 

INVOCACIÓ A SANT JORDI 
 

A vós implorem, Sant Jordi gloriós. 
A vós demanem vostra protecció. 

Que els cants ens alegrin i ens facin millors. 
Ens facin amar-vos, Sant Jordi gloriós. 

 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.  

Festius: 12’00 i 18’30.  
Feiners: 18’30 

 
MONESTIR SANT DANIEL 

Festius: 9’30.  
Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 
* * * * * * * 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 23:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 24:  12,00: Difunts família Petit Oliver 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 25:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 26:  18,30: Per les vocacions a la vida consagrada 
Dimecres, 27:  18,30: Joan i Montserrat 
Dijous, 28:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 29: 18,30: A Sant Narcís 
Dissabte, 30:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 1:  12,00: Xicu Oliveras i Dolors Puntí 
  18,30: Pel poble 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes. 

 
HA REBUT EL BAPTSIME 

Andrea Rangel i Orri. 
 

HA MORT EN EL SENYOR 
Montserrat Farreras i Forns. 

 


