Dissabte 29 d’abril, a les 10.30h, tindrà lloc, en grec, català i italià, aquesta
celebració dels Sants Misteris que la tradició bizantina atribueix a Sant Joan
Crisòstom

La Divina Litúrgia bizantina, a Montserrat
Mons. Manuel Nin, monjo de Montserrat i Exarca Apostòlic per als
catòlics de tradició bizantina, presidirà per primera vegada a Montserrat
aquesta celebració, que es podrà seguir en directe a través de
Montserrat RTV (www.montserratcomunicacio.cat)
Montserrat, abril de 2017. Dissabte,
29 d’abril, a les 10.30h, se celebrarà
a la Basílica de Santa Maria la Divina
Litúrgia bizantina, que presidirà per
primera vegada a Montserrat des del
seu nomenament per part del papa
Francesc com a Exarca Apostòlic,
per als catòlics de tradició bizantina a
Grècia i Bisbe titular de Carcàbia, el
P. Manuel Nin, monjo de Montserrat.
Mons. Nin, que actualment té la seva
residència a Atenes (Grècia), va ser
nomenat exarca el 2 de febrer de
2016 i va rebre l’ordenació episcopal
el 15 d’abril de 2016 a la Basílica de
Sant Pau Extramurs de Roma.
La Divina Litúrgia bizantina -una celebració dels Sants Misteris que la tradició bizantina atribueix a
Sant Joan Crisòstom, Pare de l’Església, arquebisbe de Constantinople mort l’any 407- serà
aquest dia la missa conventual del Santuari i Monestir de Montserrat, que habitualment és en ritu
romà i que dissabte es farà segons la tradició bizantina grega, i comptarà amb l’assistència del P.
Abat Josep M. Soler i de la comunitat monàstica de Montserrat. També hi prendran part un grup
de seminaristes del Col·legi Grec de Roma, del qual Mons. Manuel Nin en va ser el Rector durant
gairebé 17 anys, i que composaran el cor de cantors. Els altres ministeris litúrgics els exerciran
diversos monjos de Montserrat i alguns preveres i diaques vinguts d’Itàlia i de Grècia. Aquesta
celebració es farà en grec, català i italià.
Tots els fidels que ho desitgin podran participar en la Divina Litúrgia de la mateixa manera que ho
farien en qualsevol de les altres celebracions eucarístiques del Santuari. Aquesta celebració
també es podrà seguir en directe a través de Montserrat Ràdio (100,6FM /
www.montserratradio.cat) i Montserrat TV (www.montserratcomunicacio.cat).
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