
En l’ini-
ci de l’Exhorta-
ció apostòlica Christus 
vivit, fruit del sínode sobre els
joves celebrat el 2018, el papa Fran-
cesc recorda la cita de Sant Ireneu: Jesús 

és “jove entre els joves per a ser exemple dels joves i consagrar-los al Senyor1”. 
Més endavant destaca també que “al cor de l’Església resplendeix Maria. Ella és el 
gran model per a una Església jove, que vol seguir Crist amb frescor i docilitat. Quan 
era molt jove, rebé l’anunci de l’àngel i no es va estar de fer-li preguntes (cf. Lc 1, 34). Però 

tenia una ànima disponible i va dir: «Sóc 
l’esclava del Senyor» (Lc 1, 38)2”. Maria no va 
fer una assegurança de vida! S’ho va jugar tot i 
per això és forta, per això és una influencer, és 
la influencer de Déu! El «sí» i les ganes de servir 
van ser més fortes que els dubtes i les dificultats3, 
afegeix.
El Papa posa alguns sants d’exemple a l’Ex-
hortació. Durant el seu papat, ha decretat les 
virtuts heroiques i miracles atribuïts a diversos 
nois i noies. Alguns van viure recentment, com 
els italians Carlo Acutis (1991-2006), beat, i 
Matteo Farina (1990-2009), venerable. A més 
de Jacinta (1909-1920) i Francisco (1908-1919), 
els sants pastorets de Fàtima, Francesc ha cano-
nitzat altres adolescents i joves.
El cor de l’Església també és ple de joves sants, 
subratlla Francesc, que lliuraren la seva vida per 
Crist, molts fins al martiri. Ells foren preciosos 
reflexos de Crist jove que brillen per estimu-

lar-nos i treure’ns de l’ensopiment4.
El web del Sínode va proposar entre els 

joves testimonis de santedat la ve-
nerable Montse Grases5. És possible 
fer-se sant als setze o disset anys?, es 
preguntava. I responia que la Montse 

va tenir una existència semblant a la de 
qualsevol noia de la seva edat, però plena 

de Déu: va trobar Jesús a la normalitat de la quotidianitat i s’hi va donar generosament.
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Venerable
Montse Grases

1. Heretgies, PG 7, 784
2. Exhort. ap. postsin. Christus vivit (25 de març del 2019), 43
3. Íbid., 44
4. Íbid., 49
5.  http://www.synod.va/content/synod2018/es/jovenes-testigos/
montse-grases--una-chica-normal.html
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Aquest Full informatiu es distribueix gratuïtament. Els 
qui desitgin ajudar, amb les seves almoines, a les des-
peses d’edició d’aquesta publicació, poden enviar do-
natius per gir postal a l’Associació de Cooperadors de 
l’Opus Dei, carrer Alcántara 59, 6è D, 28006 MADRID.

També es poden enviar per transferència al compte 
bancari de l’Associació de Cooperadors de l’Opus Dei 
amb IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 i 
BIC, CAIXESBBXXX a CaixaBank, agència urbana del 
carrer Cartagena, 4, 28028 Madrid, o per altres mit-
jans, indicant com a concepte “Causa de Montserrat 
Grases”.
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Publicacions

Noticies de la Causa
La Congregació per a les Causes dels Sants 
ha promulgat el Decret sobre l’heroïcitat de les 
virtuts de la Montse i sobre la seva fama de 
santedat, el 26 d’abril del 2016.

La conversió final
Un germà meu solter va deixar la pràctica religiosa de molt 
jove i es va allunyar progressivament de Déu. Va passar el 
temps i als 79 anys li van diagnosticar un càncer de gola 
(...). 
Des del primer moment vaig encomanar a la Montse que 
es confessés, i resava l’estampa amb molta fe, perquè feia 60 
anys que no ho feia. En aquell ingrés va tenir dos intents 
de suïcidi, dels quals va sortir per la misericòrdia de Déu i 
millorà. (...) Al cap d’un temps va empitjorar i el van operar 
de l’estómac. (...) Uns mesos després va ingressar novament 
per a una tercera intervenció quirúrgica. (...)
A tota hora jo resava a la Montse, convençuda que aquest 
era el temps del miracle. Un sacerdot el va anar a veure, van 
quedar per veure’s amb freqüència i unes setmanes després 
es va confessar després de més de 60 anys. Posteriorment, 
li va portar la Comunió i fins que es va morir anava cada 
setmana a veure’l.
Quan la malaltia es va agreujar de forma irreversible vaig 
cridar el sacerdot, que va anar a veure’l; estava sedat i quan 
el va cridar pel seu nom va obrir els ulls i el va mirar. (...) El 
sacerdot li va administrar la Unció dels malalts. L’endemà 

el meu germà es va morir.
Dono moltes gràcies a Déu que per la intercessió de 

la Montse Grases m’ha fet viure la conversió del 
meu germà i una major unió a la meva família.

P. S. E.
Agraïda per anys
Aquest és un favor petit, que no oblidaré mai. 
A l’últim curs de batxillerat m’havia canviat 
de col·legi, i estava acostumada a treure molt 

bones notes a l’escola anterior; des de nena ha-
via rebut elogis en redacció. Però el nou col·legi 

era molt dur, i en les meves redaccions no acon-
seguia superar el 7. Així que li vaig demanar molt in-

tensament a la Montse que m’ajudés. A la redacció següent 
el tema era lliure, i vaig redactar, poèticament, alguns as-
pectes espirituals i materials de la vida de la Montse, par-
lant directament amb ella, recordant el seu amor, la seva 
valentia i la seva fe. El professor de llengua em va posar un 
10, i una frase: “molt ben escrit”. Ara puc, després d’alguns 
anys, donar-li les gràcies, i continuo demanant-li que vetlli 
per nosaltres.

P. D. F. 


