El P. Abat Josep M. Soler presidirà dimecres 9 d’agost la missa conventual a la
Basílica de Santa Maria, que concelebrarà el P. Alexandre

El P. Alexandre Olivar celebra els 75 anys de
l’ordenació sacerdotal
Diumenge 6, en la festa de la Transfiguració del Senyor, el P. Lluís Planas
renovarà els vots monàstics davant els seus germans de comunitat
en motiu del jubileu monàstic
Montserrat, agost de 2017. Dimecres 9 d’agost, el P. Alexandre Olivar celebrarà a Montserrat els 75
anys de la seva ordenació sacerdotal. El P. Abat Josep M. Soler presidirà la missa conventual del
Monestir, que el P. Alexandre concelebrarà. Aquesta Eucaristia es podrà seguir en directe a través de
Montserrat RTV (www.montserratcomunicacio.cat).
Prèviament, diumenge 6 d’agost, durant la missa conventual, el P. Lluís Planas renovarà els vots
monàstics, en complir-se 50 anys de la seva professió com a monjo. Ho farà davant els seus germans
de comunitat, familiars i amics en el decurs de la celebració de l’Eucaristia, que presidirà el P. Abat
Josep M. Soler i que s’emetrà en directe per Televisió de Catalunya (TV3), per les TV de la Xarxa de
Comunicació Local, per Ràdio Estel i per Montserrat RTV (www.montserratcomunicacio.cat).
P. Lluís Planas
El P. Lluís Planas i Vilella va néixer a Igualada
(Anoia) el 29 de juliol de 1946. Va entrar al
Monestir de Montserrat el 30 de juliol de 1966,
on va fer la professió simple el 6 d’agost de
1967 i la solemne el 24 de juny de 1973. Va
ser ordenat sacerdot el 3 de març de 1979.
Actualment és l’hostatger del Monestir.
Entre les molt diverses responsabilitats que
ha anat desenvolupant durant aquests 50
anys a la comunitat destaquen la de rector del
Santuari, de mestre de novicis, durant 13
anys ha estat superior de la comunitat de
Montserrat al Monestir del Miracle (Solsonès)
–on va ser també responsable de la Pastoral
Familiar del Bisbat de Solsona-, va passar
tres anys al Monestir de Sant Miquel de Cuixà
(Conflent, Catalunya Nord). Igualment, va coordinar les trobades de joves de Montserrat, ha estat
consiliari dels oblats benedictins de Montserrat i, des de 1980, organitza els cursos de preparació al
matrimoni que es realitzen al Santuari de Santa Maria de Montserrat.

P. Alexandre Olivar
El P. Alexandre M. (Lluís) Olivar i Daydí va
néixer l’1 de febrer de 1919 a Barcelona i és
llicenciat en Teologia. Va entrar al Monestir
de Montserrat el 29 de juliol de 1934, on va
fer la professió temporal el 4 d’agost de
1935 i la solemne el 27 d’agost de 1940. El
9 d’agost de 1942 va ser ordenat sacerdot.
De 1936 a 1939, va realitzar els estudis
eclesiàstics a les abadies de Maria Laach i
Maredsous, que va finalitzar a Montserrat,
etapa que va ser decisiva per a la seva vida
científica. D’una banda, el va posar en
contacte amb el món de parla germànica llengua que ja coneixia de petit-, mentre que
d’una altra l’introduïa en el que haurien de
ser dos dels seus principals camps
d’investigació: la patrística i la litúrgia. Va ser
a Maria Laach on va descobrir els sermons
de Sant Pere Crisòleg, que van ocupar un
part molt important de la seva activitat
científica.
De l’any 1946 al 1953 va dirigir la Biblioteca
de Montserrat, de la qual ha publicat els
catàlegs dels incunables, dels manuscrits i
dels manuscrits litúrgics. L’any 1953, quan
apareix El Sacramentari de Vic, que
consagra la seva dedicació a la litúrgia i el
situa al capdavant de la nova generació
d’estudiosos de l’antiga litúrgia catalananarbonesa, es fa càrrec com a superior de la
comunitat benedictina del Santuari del
Miracle (Solsona), fins l’any 1958. Quan
torna a Montserrat publica el seu primer
volum d’estudis sobre els sermons de Sant Pere Crisòleg i, entre 1962 i 1963, actua a Roma com a
secretari i conseller del cardenal Anselm M. Albareda, llavors membre de la comissió de litúrgia de la
primera sessió del Concili Vaticà II. L’any 1965 és organitzador i secretari general del II Congrés Litúrgic
de Montserrat. El 1969 és membre fundador de la Societat catalana d’estudis litúrgics, de la quan n’és
president emèrit. L’any 1982 és escollit acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres
de Barcelona.
És conegut internacionalment per l’edició de sermons de Sant Pere Crisòleg, publicada entre els anys
1975 i 1982 en la prestigiosa col·lecció del Corpus Christianorum. Destaca també com a patròleg per les
seves múltiples contribucions a revistes especialitzades i pel volum La predicación cristiana antigua (Ed.
Herder).

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat
93 877 77 75 / 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net

