
L’Oratori de Santa Maria de Bonaigua ha 
estrenat un web dedicat a la Montse Gra-
ses, amb vídeos, àudios, fotos i gràfics, per 
donar a conèixer millor la vida d’aquesta 
jove barcelonina, declarada venerable pel 
Papa Francesc i proposada com un dels 
testimonis per als joves pel Sínode dels 
bisbes: http://www.synod2018.va/content/
synod2018/es/jovenes-testigos/mont-
se-grases--una-chica-normal.html.

“D’ella he après la meravella de la vida ordi-
nària”. “Li vaig dir: Montse, tu que hi entens de 
genolls, fes que me’n surti”. “Vaig comprendre 
que a la santedat s’hi pot arribar a qualsevol 
edat”. Aquestes cites són paraules d’algunes 
de les històries que expliquen nois i noies de 
diferents països, a qui la vida d’aquesta ado-
lescent morta pocs mesos abans de fer els 18 
anys ha impactat directament.

montsegrases.oratoribonaigua.org 

La sepultura de la Montse es troba a 
l’Oratori de Santa Maria de Bonaigua, a 
Barcelona, i és visitada per moltes perso-
nes cada any. Des d’ara, la seva pàgina 
web inclou una secció multimèdia que per-
met conèixer més a fons la vida de la Mont-
se i el seu impacte en els altres.

El multimèdia recull vídeos, àudios, fotos 
i gràfics i està organitzat en quatre secci-
ons: la infància de la Montse, el seu entorn familiar, l’escola i els estius; l’adolescència, creixent en re-
lació personal amb Déu i madurant en caràcter; la malaltia, ocasió inesperada de lliurament alegre a la 
voluntat de Déu i als altres, enmig del dolor; la seva empremta després de morir, llavors i en l’actualitat.

En aquesta última secció, a més d’una cronologia de la seva vida i els testimonis de diversos joves, 
hi ha un llibre de signatures virtual i un mapa amb recorreguts pels llocs relacionats amb la Montse.

“Desitjo també recordar-vos les paraules que Jesús va dir un dia als deixebles que li preguntaven: 
«Rabí [...] ¿on vius?». Ell els respongué: «Veniu i ho veureu» (Jn 1,38). També a vosaltres Jesús dirigeix 
la seva mirada i us convida a anar cap a Ell. Heu trobat aquesta mirada, estimats joves? Heu escoltat 
aquesta veu? Heu sentit aquest impuls a posar-se en camí?»1.

A aquesta interpel·lació del Papa, la Montse Grases hauria respost que sí. El seu itinerari vital és ple-
nament actual i el comitè del proper Sínode dels Joves la proposa com un dels referents de vida cristiana.

1 Carta del Sant Pare Francesc als joves amb ocasió de la presentació del Document preparatori de la XV Assemblea General 
Ordinària del Sínode dels Bisbes.
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Sense rastre del càncer
El 2014 vaig venir a viure a Bèlgica, procedent de Mèxic, per estudiar un 

doctorat. A finals de setembre de 2016 vaig començar a sentir-me esgotat i 
vaig perdre la gana. Pocs dies després vaig patir una forta infecció que, des-
prés de ser tractada amb antibiòtics, no va cedir. El 12 d’octubre vaig ser inter-
nat a l’hospital suposadament a causa de la infecció, però poc després se’m 
va diagnosticar una Leucèmia mieloide aguda tipus 5, un tipus de càncer con-
siderat de pronòstic desfavorable i que es desenvolupa en poques setmanes.

Sabent que la Montse també havia tingut càncer, immediatament vaig co-
mençar a encomanar-me a la seva intercessió perquè el Senyor em permetés 
curar-me. Vaig demanar també a la meva família i als nostres amics que de-
manessin a la Montse la meva recuperació. Aviat es van unir a aquesta petició 
resant l’estampa de la Montse. Tinc certesa que centenars de persones, acollint 
la meva petició, van encomanar la meva curació a la intercessió de la Montse.

Actualment estic curat (...) Durant tot el procés de la meva malaltia s’ha 
notat la intervenció providencial del Senyor de diverses maneres, la qual 
cosa atribueixo a l’ajuda de la Montse.

Entre altres coses, (...) els metges van indicar que hauria de sotme-
tre’m a un trasplantament de medul·la. Com que tinc sis germans homes, 
els metges van sol·licitar que enviessin les seves mostres de sang. Els 
doctors em van assegurar que les meves tres germanes eren menys favo-
rables com donants i preferien no fer-los les proves. No obstant això, com 
que la meva germana gran es trobava a Bèlgica en aquest moment, van 
accedir a fer-li també una mostra. (...)

Després de realitzar les anàlisis de les mostres de sang dels meus 
germans, va resultar que la meva germana gran va ser l’única cent per cent 
compatible com a donant. (...). Ella era qui tenia menys dificultats per venir 
a Bèlgica durant el període necessari per fer el trasplantament.

El trasplantament de medul·la va ser un èxit. I, per si fos poc, en els 
últims exàmens mèdics no apareix cap rastre de càncer i la recuperació 
física ha estat molt positiva.

Tots a la família estem convençuts que el Senyor ha intervingut en 
molts detalls del tractament i m’ha beneït amb una curació a través de la 
intercessió de la Montse.

Addicionalment, hem vist un bon nombre de casos de familiars i amics 
que s’han acostat més a Déu arran de la meva malaltia, i també estem 
segurs que aquestes són algunes de les gràcies que el Senyor ens ha 
concedit a través de la seva intercessió.

J.M.Q.P.
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Noticies de la Causa
La Congregació per a les Causes dels 

Sants ha promulgat el Decret sobre l’heroïci-
tat de les virtuts de la Montse i sobre la seva 
fama de santedat, el 26 d’abril del 2016.

•	 M. Eguíbar, Montserrat Grases: Una vida 
sencilla, ed. Palabra “Folletos Mundo Cris-
tiano”, núm. 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, Barcelo-
na 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 Gra-
ses, una ragazza verso gli altari,  ed. Ares, 
Milà 2012.

•	 Edith Zeltner, Ara toca ser valenta - La 
vida de Montse Grases, ed. Casals, 2017.
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Aquest Full informatiu es distribueix gra-
tuïtament. Els qui desitgin ajudar, amb les 
seves almoines, a les despeses d’edició 
d’aquesta publicació, poden enviar donatius 
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 Coopera-
dors de l’Opus Dei amb IBAN número ES53 
2100 1547 7502 0024 4065 i BIC, CAIXESB-
BXXX a La Caixa, agència urbana del carrer 
Cartagena, 4, 28028 Madrid, indicant com a 
concepte “Causa de Montserrat Grases” o per 
altres mitjans.

Publicacions

LA VENERABLE

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.


