En la festa de la Transfiguració del Senyor, el P. Abat Josep M. Soler presidirà
diumenge 6 d’agost la missa conventual a la Basílica de Santa Maria

El P. Lluís Planas celebra el jubileu
monàstic a Montserrat
Durant la missa renovarà els vots monàstics davant els seus germans de
comunitat en motiu dels 50 anys de la seva professió com a monjo
Montserrat, agost de 2017. Diumenge 6 d’agost,
en la festa de la Transfiguració del Senyor,
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.
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