
  
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

VISITA ESPIRITUAL A LA 

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 


DEL BISBE JOSEP TORRES I BAGES
 

I Verge Prodigiosa, tron pudíssim on reposà l’eterna 
Saviesa quan vingué al món a ensenyar el camí de salvació, 
aconseguiu per als vostres catalans aquella fe que enfonsa les 
muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la vida.-

Després de cada invocació es pot resar una Avé Maria 
o bé es pot cantar aquesta antífona: Santa Maria, Verge i 
Mare de Déu, intercediu per nosaltres prop del Senyor, el 
nostre Déu. 

II Mare castíssima, mirall de puresa, flor de les verges, 
que portareu al món el bàlsam de incorrupció, Jesús fill Déu, 
obteniu-nos l’honestedat dels costums públics. 

III Profetessa admirable, que beneíreu i lloàreu l’Etern 
més que no pas totes les jerarquies angèliques plegades, feu 
que sigui desterrat d’aquest poble vostre l’esperit de 
maledicció i de blasfèmia. 

IV Rosa de caritat, foc que sense consumir escalfa, traieu 
de Catalunya l’esperit de discòrdia, i ajunteu tots els seus fills 
amb cor de germans. 

V Santa engendradora de l’Etern, filla del vostre fill, feu 
que mai no es desfaci aquest poble català que Vós 
espiritualment engendrareu. 

VI Verge poderosa, més forta que un exèrcit en ordre de 
batalla, des del vostre alt castell de Montserrat, defenseu 
d’enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que 
teniu encomanada. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

VII Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa 
muntanya voltada d’oliveres, signe de pau, aconseguiu per als 
pobles de Catalunya una pau cristiana i perpètua. 

Oració 

Oh Déu, vós que concediu tots els béns, i que 
glorifiqueu amb un culte insigne la muntanya 
escollida per l’excelsa mare del vostre Fill únic. 
Feu que, ajudats amb la poderosa protecció de 
la immaculada sempre verge Maria, puguem 
arribar amb seguretat a la muntanya, que és 
Crist. Pel mateix Crist, Senyor nostre. Amén. 
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