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La Serventa de Déu  Montserrat Grases

Faltaven uns mesos perquè complís quinze 
anys i la Montse estava donant els primers 
passos en el camí del sacrifici fet per amor a 
Déu. Mortificació en coses petites: de la vista, 
de la curiositat...  “¿No has contrariat, alguna 
vegada, en alguna cosa, els teus gustos, els 
teus capricis? -Mira que Qui t’ho demana està 
clavat en una Creu -patint en tots els seus 
sentits i potències-, i una corona d’espines li 
cobreix el cap... per tu.”1

Havia començat a assistir a la santa Missa a 
diari i va decidir de seguir fent-ho per vacances, 

1 Sant Josepmaria, Solc, n. 989

i rebre la Sagrada Comunió també els dies 
d’excursió, encara que li suposava aixecar-se 
abans. Mossèn Garolera, el rector de Seva, 
guardava un gran afecte pel grup de la Montse, 
se’ls estimava molt; tant, que no tenia inconve-
nient, quan se n’anaven d’excursió, de matinar 
també i aixecar-se a l’alba per donar la comunió 
als que volguessin, abans de sortir.

Aquell estiu, quan a les excursions a la mun-
tanya amb els amics es plantejaven on parar-
se per menjar, la Montse procurava mantenir-
se callada, disposada a adaptar-se al que 
preferissin els altres, que anaven dient:

– “I si parem ja i ens quedem aquí?”
– “Aquí? En aquest lloc?”
– “Però, què hi veus de dolent a aquest 

lloc?”
– “Doncs no ho sé ... Per què no en busquem 

un altre? Perquè mira tu que caminar quatre 
hores per aturar-nos a menjar aquí ...”

– “I aquell de més amunt, què us sembla?”
– “No, aquí ni parlar-ne. I si seguim cami-

nant?”
– “No, no, ens parem ja, perquè jo estic 

cansada”.
- “Doncs jo no estic gens cansat. Per mi tiraria 

una hora més”.
– “Doncs jo ...”
La Montse -recorden- solia estar-hi d’acord, en-

cara que no li agradessin especialment ni el lloc, 
ni l’hora que triaven els altres. Comentava:

– “Bé, bé, el que vulgueu”.
Era una petita mortificació, aparentment 

sense importància, però no perquè fos petita 
li devia costar menys, perquè la Montse era, 
per talent humà, molt “directa” i obrava amb 
molta naturalitat.

Es publica amb aprovació eclesiàstica

Oferir a Déu coses que costen



Fa uns sis mesos van acomiadar la nostra 
filla de la feina. Des d’aquell dia, vam començar 
novenes a la Montse Grases i, abans d’acabar la 
segona novena, la van tornar a contractar en el 
mateix lloc i en millors condicions.

P.V.R.

Atenc un club juvenil en què, a través d’activitats 
d’estudi i de lleure, intentem ajudar els pares en 
l’educació de nois de 10 a 14 anys. Demano molt 
per ells a la Montse, ja que ella és pràcticament 
de la seva edat.

Amb vista a fer que creixi el Club, al maig 
invertim molt de temps i diners a muntar i pro-
mocionar per tota la ciutat un Campus de Futbol 
sala, adquirint molt de material. Havíem passat 
per totes les escoles de la ciutat, repartit fullets 
en perruqueries, parlat amb mares, pares, avis, 
coneguts, de tot. No obstant això, la setmana 
abans del començament només teníem una fitxa. 
Jo ja resava l’estampa de la Montse per aquesta 
intenció però, en veure que no n’hi havia prou, en 

una reunió del Club vam acordar acudir a 
la Montse, declarant-la intercessora oficial 
d’aquesta activitat, comprometent-nos a 
resar cadascú una novena diària.

L’activitat començava un dissabte. Doncs bé, 
la setmana abans del començament del Campus, 
la progressió va ser la següent: el dilluns se n’hi 
van inscriure 14, el dimarts vam arribar a 26, el 
dimecres a 30, el dijous a 37 i el divendres a 42. 
Per deixar clara la seva intervenció hi ha aquesta 
coincidència: aquell divendres era la festa de la 
Mare de Déu de Montserrat. I una altra: havíem 
fet 42 samarretes.

C.R. (Espanya)

Montserrat Grases va intercedir per mi per 
curar-me d’una endometriosi. M’han fet exàmens 
i ja no tinc res d’aquesta malaltia. Vull informar 
d’aquest miracle com un agraïment per escoltar 
les meves súpliques. Déu la tingui en la seva 
glòria.

M.F. (rebut per correu electrònic)

Favors

Favors
Fa uns sis mesos van acomiadar la nostra filla de la feina. Des d’aquell dia, vam començar novenes a la Montse Grases i, abans d’acabar la segona novena, la 

van tornar a contractar en el mateix lloc i en millors condicions.

P. V. R.
Atenc un club juvenil en què, a través d’activitats d’estudi i de lleure, intentem ajudar els pares en l’educació de nois de 10 a 14 anys. Demano molt per ells a la 

Montse, ja que ella és pràcticament de la seva edat.
Amb vista a fer que creixi el Club, al maig invertim molt de temps i diners a muntar i promocionar per tota la ciutat un Campus de Futbol sala, adquirint molt 

de material. Havíem passat per totes les escoles de la ciutat, repartit fullets en perruqueries, parlat amb mares, pares, avis, coneguts, de tot. No obstant això, la 
setmana abans del començament només teníem una fitxa. Jo ja resava l’estampa de la Montse per aquesta intenció però, en veure que no n’hi havia prou, en una 
reunió del Club vam acordar acudir a la Montse, declarant-la intercessora oficial d’aquesta activitat, comprometent-nos a resar cadascú una novena diària.

L’activitat començava un dissabte. Doncs bé, la setmana abans del començament del Campus, la progressió va ser la següent: el dilluns se n’hi van inscriure 14, 
el dimarts vam arribar a 26, el dimecres a 30, el dijous a 37 i el divendres a 42. Per deixar clara la seva intervenció hi ha aquesta coincidència: aquell divendres 
era la festa de la Mare de Déu de Montserrat. I una altra: havíem fet 42 samarretes.

 C. R. (Espanya)
Montserrat Grases va intercedir per mi per curar-me d’una endometriosi. M’han fet exàmens i ja no tinc res d’aquesta malaltia. Vull informar d’aquest miracle com 

un agraïment per escoltar les meves súpliques. Déu la tingui en la seva glòria.

M. F. (rebut per correu electrònic)
ORACIÓ
Oh Déu, que concedíreu a la vostra serventa Montserrat, la gràcia d’una entrega serena i alegre a la vostra Divina Voluntat, 
viscuda enmig del món amb una senzillesa admirable: feu que jo sàpiga oferir-vos amb amor tota la meva activitat de cada 
dia, i convertir-la en un servei cristià als altres; digneu-vos glorificar la vostra serventa i concediu-me per la seva intercessió 
el favor que us demano... (demani’s). Així sia.
Parenostre, Avemaria, Glòria.
D’acord amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que no es pretén prevenir de cap manera el judici de l’Autoritat 
eclesiàstica, i que aquesta pregària no té cap finalitat de culte públic.
Es prega els qui obtinguin gràcies per la intercessió de Montserrat Grases que les comuniquin a l’Oficina per a les Causes 
dels Sants de la Prelatura de l’Opus Dei a Espanya.
Publicacions
M. Eguíbar, Montserrat Grases: Una vida sencilla, Ed. Palabra “Folletos Mundo Cristiano”, nº 44, 12a edició. Madrid 
1994.
J. M. Cejas, Montse Grases. La alegría de la entrega, Ed. Rialp, Madrid 1993.
J. M. Cejas, Montse Grases. Biografía breve, Ed. Rialp, Madrid 1994.
J. L. M. Picanyol i P. Saumell, Montse. El secret d’un somriure, Ed. Casals, Barcelona 1998.
Vídeo: Montse Grases (1941-1957). Una vida sencilla. Comandes a Beta Films S.A. c/ Pío Felipe, 12. 28038-MADRID.
F. Capucci, Sono così felice. Montse Grases, una ragazza vers gli altari, Ed Ares, Milà 2012.

Montse a internet
a) Montse a Facebook: Des de 2010 Montse és present a les xarxes socials gràcies a una iniciativa anònima. A 2013 

compta amb més de 200 seguidors de diferents països. Diverses persones han enllaçat el seu blog o han penjat els 
seus comentaris en francès, anglès, àrab, català o castellà.

b) Aquest 2013 està tenint lloc la tercera edició del Premi Internacional Montse Grases a les categories de còmic 
i animació digital. Aquesta iniciativa, que es pot seguir a la pàgina de Montse a internet -www.montsegrases.org-, 
ofereix la possibilitat de conèixer millor la vida de la Montse entre els més joves.
Notícies de la Causa

La Congregació per a les Causes dels Sants, està estudiant la Positio sobre la vida i virtuts de la Serventa de Déu.

Agraïm les almoines dels que desitgen col·laborar en les despeses de l’Oficina per a les Causes dels Sants de la Prelatura 
de l’Opus Dei, que ens arriben per gir postal; per transferència al c/c núm. 0182-4017-57-0018820005 al BBVA, agència 
urbana del carrer Diego de León 16, 28006 Madrid, o per altres mitjans.
((Pie de página))
Oficina per a les Causes dels Sants. Prelatura de l’Opus Dei a Espanya
Diego de León 14 · 28006 Madrid · Correu electrònic: ocs@opusdei.es · www.opusdei.es
((lateral derecho))
www.grupo-hbh.com Dipòsit legal: M-10260-1997

Agraïm les almoines dels que desitgen col·laborar en les despeses de l’Oficina per 
a les Causes dels Sants de la Prelatura de l’Opus Dei, que ens arriben per gir postal; 
per transferència al c/c núm. 0182-4017-57-0018820005 al BBVA, agència urbana del 
carrer Diego de León 16, 28006 Madrid, o per altres mitjans.

Oficina per a les Causes dels Sants. Prelatura de l’Opus Dei a Espanya
Diego de León 14 · 28006 Madrid · Correu electrònic: ocs@opusdei.es · www.opusdei.es

Montse a internet
a) Montse a Facebook: Des de 2010 Montse és present a les xarxes socials gràcies a 

una iniciativa privada. A 2013 compta amb més de 200 seguidors de diferents països. 
Diverses persones han enllaçat el seu blog o han penjat els seus comentaris en francès, 
anglès, àrab, català o castellà.

b) Aquest 2013 està tenint lloc la tercera edició del Premi Internacional Montse 
Grases a les categories de còmic i animació digital. Aquesta iniciativa, que es pot 
seguir a la pàgina de Montse a internet -www.montsegrases.org-, ofereix la possibilitat 
de conèixer millor la vida de la Montse entre els més joves.

Notícies de la Causa
La Congregació per a les Causes dels Sants, està estudiant la Positio sobre la vida 

i virtuts de la Serventa de Déu.

M. Eguíbar, Montserrat Grases: Una vida sencilla, Ed. Palabra “Folletos 
Mundo Cristiano”, nº 44, 12a edició, Madrid 1994.
J. M. Cejas, Montse Grases. La alegría de la entrega, Ed. Rialp, Madrid 1993.
J. M. Cejas, Montse Grases. Biografía breve, Ed. Rialp, Madrid 1994.
J. L. M. Picanyol i P. Saumell, Montse. El secret d’un somriure, Ed. Casals, 
Barcelona 1998.
Vídeo: Montse Grases (1941-1957). Una vida sencilla. Comandes a Beta 
Films S.A. c/ Pío Felipe, 12. 28038-MADRID.
F. Capucci, Sono così felice. Montse Grases, una ragazza vers gli altari, Ed 
Ares, Milà 2012.

PublicacionsORACIÓ
Oh Déu, que concedíreu a 

la vostra serventa Montser-
rat, la gràcia d’una entrega 
serena i alegre a la vostra Di-
vina Voluntat, viscuda enmig 
del món amb una senzillesa 
admirable: feu que jo sàpiga 
oferir-vos amb amor tota la 
meva activitat de cada dia, 
i convertir-la en un servei 
cristià als altres; digneu-vos 
glorificar la vostra serventa i 
concediu-me per la seva in-
tercessió el favor que us de-
mano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria, 
Glòria.

D’acord amb els decrets del 
Papa Urbà VIII, declarem que no 
es pretén prevenir de cap manera el 
judici de l’Autoritat eclesiàstica, i que 
aquesta pregària no té cap finalitat 
de culte públic.

Es prega els qui obtinguin gràci-
es per la intercessió de Montserrat 
Grases que les comuniquin a l’Ofici-
na per a les Causes dels Sants de la 
Prelatura de l’Opus Dei a Espanya.
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