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Montse Grases
Oració per a la devoció privada

Oh Déu, que concedíreu a la vostra serventa 
Montse, 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... (demaneu).

Així sia.

Parenostre, avemaria, glòria.

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



Montse Grases va néixer a Barcelona el 10 de juliol 
de 1941. Amb els seus vuit germans, va ser 
educada pels pares en un clima de sincera pietat 
cristiana i d'amor a la llibertat. 

Després d'aconseguir el batxillerat elemental, 
prosseguí els estudis a l'Escola Professional per a la 
Dona, de la Diputació de Barcelona. 

L'any 1957 va sentir en la seva ànima que Nostre 
Senyor la cridava a l'Opus Dei, per viure amb plenitud 
la vida cristiana enmig del món. En la seva lluita per 
assolir la santedat, destacà sempre l'amor a la 
Humanitat Santíssima de Crist, la pietat eucarística, la 
devoció a la Mare de Déu, una humilitat profunda i 
l'esforç per servir els altres. Va saber trobar Déu en el 
compliment, per amor, dels seus deures d'estudi i de 
feina, en les coses petites de cada dia.

El mes de juny de 1958, li van diagnosticar un 
càncer d'os en una cama, que va ser causa de 
dolors intensos, passats amb serenitat i amb 
fermesa heroica. Al llarg de la malaltia, mitjançant 
una alegria encomanadissa i una gran capacitat 
d'amistat, continuà apropant a Déu moltes amigues i 
companyes d'estudi.

Va morir el 26 de març, Dijous Sant, de l'any 1959. 
El seu cos reposa a la cripta de l'Oratori de Santa 
Maria, del Col·legi Major Bonaigua. El 26 d'abril de 
2016, el Sant Pare Francesc va declarar l'heroïcitat 
de les seves virtuts.

Es demana als qui obtinguin gràcies per la seva 
intercessió, que les comuniquin a l'Oratori de Santa 
Maria del Col·legi Major Bonaigua.
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