Inscripcions:
- Teresina Llop, Tel. 973 270 338
- Amadeu Bonet, Tel. 973 232 480
Preu autocar i estada:
- Cel·les Abat Marcet: 175 €
Termini de les inscripcions: 15 de juny
Abonament “Caixa Catalunya”
ES22 2013 0317 11 02 0084 4758

ANADA A MONTSERRAT
Diumenge 10 de Juliol
Tradicional anada d’una jornada al Monestir de
Montserrat, per tal de celebrar plegats en la Santa
Muntanya la Diada de la Confraria de la Mare de Déu
de Montserrat de Lleida.
A les 11 del matí, Missa Conventual a la Basílica.
La Confraria farà la tradicional ofrena d’una panera
de fruita de Lleida a la Patrona. Tot seguit tindrà lloc
la recepció dels romers i confrares de Lleida amb el
P. Abat Josep M. Soler.
La Confraria organitza un autocar
Inscripcions: 973 273 525 o 609 707 167
Preu: 20 euros

COLÒNIA QUMRAN
Dates:

Amb motiu dels cent-trenta-cinc anys de la fundació
de la Confraria i del patronatge de la Mare de Déu
de Montserrat a Catalunya (1881) i dels setanta de
la represa de la Confraria (1946), s’està preparant
l’edició d’un llibre intitulat La Confraria de la Mare
de Déu de Montserrat i els seus temps, del qual n’és
autor Josep Estruch, president de la Confraria.
El llibre s’inicia amb un resum del context polític i
eclesial durant les etapes de fundació, construcció i
consolidació de la Confraria i d’un esbós sobre les
confraries i l’espiritualitat montserratina. El capítol
fonamental i que dona títol a l’obra, és el dedicat a
la Confraria, on queden exposats els esdeveniments
més destacats de la seva història i vida, des de la seva
fundació (1881) fins avui. També hi queda reflectit
el calendari marià de la Confraria, amb les accions
realitzades anualment i que convergeixen amb els
actes culturals i religiosos montserratins.

Lleida, abril 2016
Any de la Misericòrdia
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Del 7 al 14 de juliol

Edició d’un llibre sobre
la història de la Confraria

MI
SE

LXIX ROMERIA A MONTSERRAT

ACTES EN HONOR DE LA

Mare de Déu
de Montserrat

a la Catedral de Lleida

III Simpòsium Marià

L’Acadèmia Mariana de Lleida, amb la col·laboració
i suport de la Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat, celebrarà els dies 4 i 5 d’octubre el III
Simpòsium Marià dedicat en aquest Any Jubilar a la
Mare de Déu, com a Mare de la Misericòrdia.

Concert de l’Escolania
de Montserrat

Al coincidir unes commemoracions montserratines
tan importants per a la Confraria i com una de les
celebracions més destacades de l’any, s’ha organitzat
un Concert Extraordinari de l’Escolania de Montserrat
a Lleida. Tindrà lloc el 28 d’octubre, a les 8’30 de la
tarda, a l’Auditori Municipal Enric Granados.

Del 7 al 14 de juliol.

Destinataris: Nens i nenes de 8 a 14 anys.
		(Places limitades)
Objectius: Viure amb alegria, natura i comunitat.
Descoberta de Catalunya i l’Església a
través de Montserrat.
Experiència de família més nombrosa.
		Esdevenir lectors de la Paraula de Déu.
Activitats: Excursions, focs de camp, descobertes,
jocs, tallers, representacions, moments
de pregària i vivències de fe.
Inscripcions: Albert Puchol - Tel. 648 758 500

135 anys de la fundació de la Confraria i del
Patronatge de la Mare de Déu de Montserrat (1881)
70 Aniversari de la Refundació de la Confraria (1946)

E
AR

Confraria de la
Mare de Déu de Montserrat

TRIDU
Fa 135 anys, el 22 d’agost de 1881, en plena Renaixença
Catalana, neix a Lleida la Confraria de la Mare de Déu
de Montserrat, d’acord amb un decret del bisbe Tomàs
Costa i Fornaguera.
Fa també 135 anys, l’11 de setembre de 1881, el papa
Lleó XIII proclama la nostra Moreneta, Patrona de
Catalunya.
Fa 70 anys, el 10 de maig de 1946, amb el suport del
bisbe Joan Villar es refundà la Confraria a Lleida.
Tres fites de la història de la nostra Confraria, que volem
recordar, commemorar i donar gràcies.
Ho farem amb un Tridu Extraordinari de preparació a la
festa de la Patrona, que enguany celebrarem a la Catedral,
als peus de la Verge Bruna i amb altres actes, com un
concert de l’Escolania de Montserrat i la presentació d’un
llibre de la història de la Confraria.
Que tot sigui en lloança de Déu i la seva Mare, Maria.

FESTA DE LA PATRONA DE CATALUNYA
Dimecres, 27 d’abril
9 matí:

EUCARISTIA, a l’altar de la Patrona,

Mn. Xavier Batiste.

		 - Benedicció del tradicional Boix

7,30 tarda:

		 - Cloenda amb el cant del Virolai
		 - “Besamans” a la Moreneta en el seu cambril.
En la celebració es pregarà en sufragi dels
confrares difunts traspassats durant l’any.

Invitació
a l’Ofrena Floral

Presidida per Mons. Salvador Giménez Valls
bisbe de Lleida

Cloenda amb el cant del Virolai i “besamans” a la
imatge de la Patrona en el seu cambril.

Dilluns, 25

10 nit: Vetlla de Santa Maria al Monestir de
Montserrat.
La Confraria organitza un autocar per assistir-hi.
Sortida: 5 tarda, del pàrking del Camp d’Esports.
Preu: 20 € Preu jove: 10 €
Informació i inscripcions:
Llibreria Ramon Llull: La Palma 10. Tel. 973 282 423
Confraria: Tels. 973 270 338 - 973 232 480

SOLEMNE CONCELEBRACIÓ
EUCARÍSTICA

Cantarà el Petit Cor de la Catedral de Lleida,
dirigit pel Mestre de Capella Mn. Joaquim Mesalles

7,30 tarda: Celebració de l’Eucaristia, presidida,
per l’Abat del Monestir de Montserrat, P. Josep
M. Soler i Canals.
Cantarà: Coral Maristes Montserrat,
		
dirigida per Gerard Guiu

Dimarts, 26

Visita Espiritual a la Mare de Déu de
Montserrat, dirigida pel consiliari de la Confraria,

presidida per Mn. Xavier Batiste, consiliari de la
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.

Diumenge, 24

7,30 tarda: Celebració de l’Eucaristia,
presidida per l’Abat del Monestir de Poblet, P.
Octavi Vilà i Mayo
Cantarà: Schola Cantorum de Lleida,
		
dirigida per Enric Navàs

7 tarda:

En aquest Any de la Misericòrdia i quan s’escauen
tres commemoracions montserratines, la Confraria
de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida convida
a les parròquies, comunitats i entitats religioses i
marianes de la diòcesis, als centres culturals i cívics
de la ciutat, i a tots els fidels i ciutadans en general,
a fer la tradicional ofrena de flors a la Moreneta,
palesant la devoció i amor filial a nostra Patrona.
Per facilitar l’ofrena de flors i ciris, així com la visita
dels fidels a la Mare de Déu de Montserrat en el seu
altar, la Catedral de Lleida romandrà oberta durant
tota la jornada del dimecres 27 d’abril, de les 9 del
matí a les 9 de la nit, sense interrupció.
En l’atri de la Catedral es podran adquirir ciris per
l’ofrena, medalles i estampes de la Patrona.

