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RITUS INICIALS
Quan tot és a punt, comença la processó cap a l’altar pel fons de l’església i
pujant per la nau central. Precedeixen el cruciferari i el ministre que porta el
llibre dels Evangelis, segueixen els preveres concelebrants, els abats i els bisbes, l’elegit entre els dos monjos assistents, i conclou la comitiva el prelat que
dóna la benedicció, (entre dos diaques).

ANTÍFONA D’ENTRADA
Sl 47,10-11; 2
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COL·LECTA

Concediu, Senyor, al vostre servent Octavi, que heu escollit com a abat
d’aquesta comunitat de Poblet, que amb les seves obres i els seus ensenyaments condueixi els seus germans pels camins de l’Evangeli, perquè juntament amb ells pugui rebre feliçment de vós, Pastor santíssim, el do del premi etern.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
L’abat general s’asseu, i li donen la mitra.
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LITÚRGIA DE LA PARAULA

LECTURA PRIMERA

Pr 2,1-9

Que el teu cor sigui amatent per a entendre

Lectura del llibre dels Proverbis
Fill meu, si aculls el que jo et dic i guardes com un tresor tot el que et
mano, si escoltes atentament la saviesa i el teu cor és amatent a entendre, si
crides la intel·ligència i la invites a venir, si la busques com si fos plata i et
deleixes per ella com pels tresors amagats, comprendràs què vol dir venerar
el Senyor i trobaràs el coneixement de Déu. Perquè és el Senyor el qui dóna
la saviesa; el coneixement i la intel·ligència surten dels seus llavis. Ell reserva per als homes rectes el seu ajut, protegeix els qui porten una vida honrada, guarda els camins dels homes justos i vetlla per les rutes dels seus
fidels. Llavors entendràs la bondat i la justícia i encertaràs sempre els bons
camins.
SALM RESPONSORIAL

Sl 1,1-2.3.4 i 6 (R.: Sl 39,5a)
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Feliç l’home que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pe-ca-dors,
ni s’asseu al ròdol burleta dels des-cre-guts.
Estima de cor la llei del Senyor, ’
la repassa meditant-la nit i dia. R.
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Serà com un arbre que arrela vo-ra l’aigua:
dóna fruit quan n’és el temps
i mai no es marceix el seu fu-llatge,
duu a bon terme tot el queýem-prèn. R.
No serà així la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
El Senyor empara els camins dels justos,
i els dels culpables, acaben ma-la-ment. R.

LECTURA SEGONA

Col 3,12-17

Estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga i perfecciona

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i
estimats: sentiments de compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de
paciència; suporteu-vos els uns als altres i, si alguns tinguéssiu res a dir
contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat; perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot això estimeu-vos, que l’amor tot ho
lliga i perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que manteniu; recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar
un sol cos. I sigueu agraïts.
Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics
de l’Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho en nom
de Jesús, el Senyor, adreçant per ell a Déu, el Pare, una acció de gràcies.
Mentre es canta l’aclamació i el vers abans de l’Evangeli, l’abat general, assegut, posa encens i, després, beneeix el diaca que haurà de proclamar l’Evangeli. Havent deixat la mitra, es posa dret, i quan el diaca, a l’ambó, ha signat el
llibre dels Evangelis, li donen el bàcul.
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ACLAMACIÓ I VERS ABANS DE L’EVANGELI
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1. El més important d’entre vosaltres
s’ha de comportar com si fos el més jove,
i el qui mana s’ha de comportar com el criat que ser-veix.
2. Jo em comporto entre vosaltres com el criat que ser-veix,
diu el Se-nyor.
EVANGELI

Jo 13,3-15

Us he donat exemple perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet

 Lectura de l’evangeli segons sant Joan
Durant el sopar, Jesús, conscient que el Pare li havia deixat a les mans
totes les coses, conscient que venia de Déu i a Déu tornava, s’aixecà de taula, es tragué el mantell i se cenyí una tovallola; després tirà aigua en un gibrell i es posà a rentar els peus als deixebles i a eixugar-los-els amb la tovallola que duia a la cintura. Quan anava a rentar Simó Pere, aquest li diu:
«Senyor, vós voleu rentar-me els peus a mi?». Jesús li respon: «Ara no entens això que faig; ho entendràs després». Pere li diu: «Mai de la vida! Vós
no em rentareu els peus». Jesús li contestà: «Si no et rento, tu no ets dels
meus». Li diu Simó Pere: «Si és així, Senyor, no em renteu només els peus:
renteu-me també les mans i el cap». Jesús li respon: «Qui s’ha banyat només necessita rentar-se els peus; ja està net tot ell. I vosaltres ja esteu nets,
encara que no tots». Jesús sabia qui l’havia de trair; per això deia que no
tots estaven nets.
Després de rentar-los els peus, quan s’hagué posat el mantell i assegut a
taula, els digué: «Enteneu això que us acabo de fer? Vosaltres em dieu
“Mestre” i “Senyor”, i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. Si, doncs, jo, que
sóc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us ho heu de
fer els uns als altres. Us he donat exemple perquè vosaltres ho feu tal com
jo us ho he fet».
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RITU DE LA BENEDICCIÓ DE L’ABAT
Després de l’evangeli comença la benedicció del nou abat. L’abat general va al
setial preparat davant l’altar, i hi seu amb la mitra posada.
Estant tothom assegut, l’elegit és acompanyat davant l’abat general pels dos
monjos que l’assisteixen i, un cop arribat, li fa una reverència.

PETICIÓ DE LA BENEDICCIÓ
Un dels monjos assistents es dirigeix a l’abat general amb aquestes paraules:

Reverendíssim Pare: El nostre monestir de Santa Maria de Poblet,
de l’Orde Cistercenc i de l’Arxidiòcesi de Tarragona, ha escollit
en reunió capitular aquest monjo, fra Octavi Vilà, que ara us
presentem, perquè sigui abat d’aquesta comunitat. Per això, us
preguem humilment que vulgueu beneir-lo com a abat d’aquest
monestir.
L’abat general li diu:

Testimoni com sóc d’aquesta elecció, perquè la vaig presidir, demano al Senyor que beneeixi aquesta comunitat i aquell que s’ha
escollit com a abat. Donem-ne gràcies a Déu.
HOMILIA
L’elegit i els seus assistents seuen als seus llocs, i l’abat general pronuncia
l’homilia.

EXAMEN I COMPROMÍS
Després de l’homilia, l’abat general interroga l’elegit, que està dret davant d’ell:

L’antic mestratge dels pares ens ensenya i ordena que un elegit per
regir les ànimes en representació de Crist ha de ser interrogat i
examinat de les condicions i qualitats convenients i necessàries
per a aquest ofici. D’acord amb aquesta norma et demanem, germà estimat:
¿Vols ser fidel a la teva professió i a l’observança de la Regla de sant
Benet, i vols instruir els teus germans, perquè facin el mateix i
avancin en l’amor a Déu, en la vida evangèlica i en l’amor fratern?
L’elegit respon:

Sí, ho vull.
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Abat general:

¿Vols guiar i ensenyar els teus germans amb la doctrina i l’exemple,
amb els fets més que amb les paraules?
Elegit:

Sí, ho vull.
Abat general:

¿Vols portar cap a Déu els teus germans, sense menysvalorar mai el
bé de les ànimes que et són confiades?
Elegit:

Sí, ho vull.
Abat general:

¿Vols conservar fidelment els béns del monestir que se’t confia i administrar-los amb prudència per al servei dels germans, dels pobres i dels forasters?
Elegit:

Sí, ho vull.
Abat general:

¿Vols guardar sempre, perfectament i en totes les coses, fidelitat, obediència i respecte a la santa Església, al Papa i als seus successors?
Elegit:

Sí, ho vull.
Abat general:

¿Vols guardar fidelitat i obediència segons les Constitucions a l’Orde Cistercenc, al seu Capítol General i a la Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó?
Elegit:

Sí, ho vull.
Abat general:

Que el Senyor t’ho concedeixi, et doni tota mena de béns i et guardi
sempre i en tot lloc.
Tothom respon:

Amén.
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LLETANIES DELS SANTS
Tothom s’aixeca. L’abat general, sense mitra i amb les mans juntes, diu, de cara
al poble:

Preguem, germans estimats, perquè Déu nostre Senyor
enriqueixi amb els dons de la seva gràcia
aquest servent seu Octavi, que ha estat elegit
per a regir els seus germans.
L’elegit es prosterna, però tots els altres es queden drets, de cara a l’altar. El
cantor comença les lletanies.
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R.¸Pre - gueu per nos - al - tres.

Santa Maria, Mare de Déu
Sant Mi-quel
Àngels sants de Déu
Sant Joan Bap-tista
Sant Jo-sep
Sant Pere i sant Pau
Sant An-dreu
Sant Joan i tots els sants
Apòstols i Evan-ge-listes
Santa Maria Mag-da-lena
Sant Es-teve
Sant Llo-renç
Sant Ignasi d’Anti-o-quia
Santa Perpètua i santa Feli-ci-tat
Sant Fructuós, sant Auguri
i sant Eu-logi
Sant Oc-tavi

San-taýAg-nès
Santa Tecla i sant Ma-gí
Sant Bernat, santa Maria
i san-ta Gràcia
Beat Manuel Bor-ràs
Sant Gre-go-ri
Sant Agustí i tots els sants pares
de l’Església d’Oc-ci-dent
Sant A-ta-nasi
Sant Basili i tots els sants pares
de l’Església d’O-ri-ent
Sant Mar-tí
Sant Bernat Cal-bó
Sant Joan XXIII (vint-i-tres)
Beat Pau VI (si-sè)
Sant Joan Pau II (se-gon)
Sant Antoni i sant Pa-comi
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R.¸Pre - gueu per nos - al - tres.

Sant Benet, el nos-tre pare
Sant Co-lum-bà
Sant Beda
Sant Ro-mu-ald
Sant Bru
Sant Robert, sant Alberic
i sant Es-teve
Sant Ber-nat
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Sant El-red
Sant Francesc i sant Do-mènec
Sant Francesc Xa-vi-er
Santa Es-co-làstica
Santa Lut-garda
San-ta Clara
Santa Teresa de Je-sús
Tots els sants i santes de Déu
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Sigueu-nos pro-pici
De tot mal
De tot pe-cat
De la mort e-terna
Per la vostra encarna-ci-ó
Pel vostre baptisme
i pel vostre sant de-juni
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Per la vostra transfiguració
glo-ri-osa
Per la vostra mort, la vostra
resurrecció i la vostra ascen-si-ó
Per la donació
de l’Esperit Sant pro-mès
Pel vostre retorn glo-ri-ós
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R.¸Us pre-guem queýens es - col - teu.

Nosaltres, pe-ca-dors.
Governeu i prote-giu la vostra Es-glé-sia.
Conserveu en el vostre servei el papa, els bisbes, els preveres,
els di-a-ques i tots els cristi-ans.
Feu que hi hagi pau i con-còr-dia en tots els pobles del món.
Associeu més plenament a l’obra de la redempci-ó
tots els qui professen els consells evan-gè-lics.
Augmenteu i conserveu en totes les famílies religioses
l’amor de Déu i l’esperit de llurs funda-dors.
Nosaltres mateixos, feu que no anteposem res al vostre a-mor
en el servei dels germans, dels hostes i dels més desval-guts.
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R.¸Us pre-guem queýens es - col - teu.

Beneïu, ajudeu i conserveu aquest ger-mà
que ha estat elegit abat d’aquest mones-tir.
Que sàpiga imitar l’exemple de ten-dre-sa del bon pas-tor.
Feu participar del goig de la vostra glò-ria
tots els nostres germans i familiars di-funts.
Renoveu a tots els aquí pre-sents la vostra miseri-còr-dia.
Jesús, Fill del Déu viu.
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ORACIÓ DE BENEDICCIÓ
L’elegit s’acosta a l’abat general i s’agenolla al seu davant, el qual, dret (i sense
la mitra), diu amb les mans esteses endavant:

Déu, Pare totpoderós,
que heu enviat al món el vostre Fill únic
perquè fos servidor dels homes
i, com a bon pastor, donés la vida per les seves ovelles,
us preguem que us digneu a beneir  i a confortar
el vostre servent Octavi,
elegit abat d’aquest monestir.
Concediu-li que amb una vida santa
sigui digne del nom que li donen,
perquè la seva doctrina
difongui en els cors dels deixebles
el llevat de la justícia divina.
Que sàpiga, Senyor, quina cosa tan difícil
i tan àrdua no accepta, de governar ànimes
i acomodar-se a moltes maneres de ser;
que comprengui que més li pertoca servir que manar.
Inspireu-li una sol·licitud extrema
per a vetllar amb tot l’enginy i amb tota la traça
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a fi de no perdre cap de les ovelles que té encomanades,
sinó que ho disposi i ho temperi tot
de tal manera que la comunitat,
vivint constantment en l’amor de Crist i dels germans,
corri amb el cor eixamplat pels camins dels manaments.
Digneu-vos, Senyor, a omplir-lo
dels dons de l’Esperit
perquè treballi per la vostra glòria
i el servei de l’Església,
i encoratgi sempre els seus germans.
Que no anteposi res a Crist;
que ensenyi que res no se li ha d’anteposar,
perquè el gran dia que Ell retornarà,
pugui rebre amb tots els seus germans
el premi del Regne.
Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.
LLIURAMENT DEL LLIBRE DE LA REGLA
Acabada l’oració de benedicció, l’abat general s’asseu i li donen la mitra. L’abat
que acaba de ser beneït, se li acosta i rep la Regla de mans del prelat, que li diu:

Rep aquesta Regla
que ve de la tradició dels sants pares
per regir i guardar els germans
que et són encomanats,
amb les forces que Déu et doni
i tenint en compte la fragilitat humana.
LLIURAMENT DE L’ANELL
L’abat general posa l’anell al dit anular de la mà dreta del nou abat, tot dient:

Rep aquest anell,
signe de fidelitat,
per tal que amb fortalesa i amor fratern
guardis la comunitat que Déu t’encomana.
IMPOSICIÓ DE LA MITRA
Tot seguit l’abat general li imposa la mitra, sense dir res.
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LLIURAMENT DEL BÀCUL
Finalment li lliura el bàcul pastoral, tot dient:

Rep el bàcul que significa l’ofici pastoral
i vetlla pels germans que et són confiats
i dels quals hauràs de donar compte.
ÒSCUL DE PAU
Tothom es posa dret. L’abat acabat de beneir ocupa el setial davant l’altar, on,
havent deixat el bàcul, rep l’òscul de pau de part de l’abat general, dels altres
prelats i dels monjos de la seva comunitat. Mentrestant es canta:
Sl 23,5-6
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seri± córdi± am a De± o sa± lu± tári su± o:
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et mi±

qui± a hæc est gene±

quærénti± um Dómi± num.

Rebrà benediccions del Senyor, rebrà els favors del Déu que el salva.
Aquest és el poble que cerca el Senyor.
Continua la missa com de costum. No es diu «Crec en un sol Déu». S’omet la
pregària dels fidels.

LITÚRGIA EUCARÍSTICA
L’abat acabat de beneir presideix la litúrgia eucarística.

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Rebeu, Senyor, les ofrenes dels vostres servents, que s’ofereixen a vós com
a víctima espiritual, i ompliu-los d’una humilitat sincera, d’obediència i de
pau. Per Crist Senyor nostre.
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s. (XI) XII

vj.VIT.

S
Sá±

tu± a.

An± ctus, * Sanctus,

San±
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ba± oth. Pleni sunt cæ± li

Hosánna

in excél±
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et ter±
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Dó± mi± nus Deus
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in excél±
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s. XV

vj.VIT.
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± gnus De±

rére

no± bis.

mundi:

mi± seré± re

peccá± ta mundi:
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i, * qui tollis peccá± ta mundi:

Agnus De±

no± bis.

dona nobis

i,

mi± se±

* qui tol± lis peccá± ta

Agnus De±

pa± cem.

i, * qui tollis

ANTÍFONA DE COMUNIÓ
cf. Jo 13,12-14

ij. T.

D

ómi± nus Iesus,

su± is,

postquam cená± vit cum discí± pulis

lavit pedes e± órum,

féce± rim vo± bis

plum de± di vo±

et a± it illis: Sci±

tis quid

ego Dómi± nus et Magí± ster?

bis,

ut et vos i± ta

faci±

Exém±

átis.

El Senyor Jesús, després de sopar, rentà els peus als deixebles,
i els digué: ¿Enteneu això que us he fet, jo, que sóc
el Mestre i el Senyor? Us he donat exemple perquè,
tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres.

ORACIÓ POSTCOMUNIÓ

Mireu benignament, Senyor, la vostra família i feu que, els qui hem celebrat el misteri de la fe, avancem sense parar pels camins de l’Evangeli,
glorificant-vos en totes les coses. Per Crist Senyor nostre.

RITUS CONCLUSIUS
Després de l’oració postcomunió tothom s’asseu, i li donen la mitra a l’abat
acabat de beneir, el qual, de la seu estant, fa una al·locució.
Tot seguit, estant tothom dempeus, diu:

El Senyor sigui amb vosaltres.
Tothom respon:

I amb el vostre esperit.
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El diaca diu:

Inclineu-vos per rebre la benedicció.
Tothom s’inclina. L’abat, amb les mans esteses sobre el poble, continua:

Que Déu, Pare de misericòrdia, us conservi i us guardi,
i, ja que ha disposat que fos el vostre abat,
ens dugui tots junts a la vida i a la felicitat eterna.
R. Amén.
Que Jesucrist nostre Senyor us concedeixi de córrer,
amb el cor eixamplat, pel camí dels seus manaments
en el goig de la vida fraterna.
R. Amén.
Que l’Esperit Sant ens concedeixi de complir tota obra bona
i d’imitar, tenint un sol cor i una sola ànima,
els nostres sants pares en la vida monàstica.
R. Amén.
I, prenent el bàcul, dóna la benedicció:

I a tots vosaltres, que heu assistit en aquesta festa,
us beneeixi Déu totpoderós,
Pare, Fill  i Esperit Sant.
Tothom respon:

Amén.
El diaca acomiada l’assemblea:

v.VT.

I

±

te,

missa est.

o

grá± ti± as.

Tohom respon:

v.VT.

D

e±

Havent besat l’altar, i feta la deguda reverència, s’organitza la processó per
l’església cap a la sagristia, passant pel mig de la nau central cap al fons, i pujant per la nau de l’epístola. El nou abat, portant la mitra i el bàcul, amb els
diaques que l’assisteixen, tanca la processó.
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Durant la processó es canta l’himne d’acció de gràcies «Te Deum laudamus»,
tot sencer.

iv. T.

T

e De± um laudámus:

ætérnum Patrem

li,

te Dómi± num confi± té± mur.

omnis terra vene± rá± tur. Tibi omnes ánge±

tibi cæli et uni± vérsæ potestá±

raphim

Te

tes:

Tibi chérubim et sé±

incessá± bi± li voce proclá± mant: San± ctus:

San± ctus:

San± ctus Dómi± nus De± us Sába± oth. Pleni sunt cæli et terra

maiestá± tis glóri± æ tu±

æ.

cho± rus: Te prophe± tárum

candi± dá± tus

Te glori± ósus

laudábi± lis núme± rus: Te márty± rum

laudat exérci± tus.

cta confi± té± tur Ecclé± si± a:

Aposto± lórum

Te per orbem terrá± rum

Pa± trem

imménsæ maiestá±

san±

tis:
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F
Vene± rándum tu± um verum,

quoque

et úni± cum Fí± li± um: San± ctum

Parácli± tum Spí± ri± tum. Tu rex gló± ri± æ, Christe.

Tu Patris sempi± térnus es Fí± li± us.

Tu ad libe± rándum susce±

ptúrus hómi± nem, non horru± ísti Vírgi± nis úte± rum. Tu devícto

mortis acú± le± o,

ape± ru± ísti credénti± bus regna cæló± rum. Tu

ad déxte± ram De± i sedes,

ris

ni,

Iudex créde±

esse ventú± rus. Te ergo qu‰sumus, tu± is fámu± lis súbve±

quos pre± ti± óso sángui± ne redemí± sti.

sanctis tu± is
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in gló± ri± a Patris.

in glóri± a nume± rá± ri.

Ætérna fac cum

Salvum fac pópu± lum

tu± um Dómi± ne,

ge e± os,

di± es

ne,

et in s‰cu± lum s‰cu± li.

Digná± re Dómi± ne di± e i±

sine peccá± to nos custodí± re.

mi± se± rére nostri.

vi:

Et re±

Et laudámus nomen tu± um in s‰±

Mi± seré± re nostri Dómi±

Fi± at mi± seri± córdi± a tu± a Dómi± ne

super nos, quemádmodum sperá± vimus in te.

sperá±

æ.

et extólle illos usque in ætér± num. Per síngu± los

bene± dí± cimus te.

cu± lum,

sto

et bénedic here± di± tá± ti tu±

non confúndar in ætér±

In te Dómi± ne

num.
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L’

abat ha de tenir una sol·licitud
extrema i ha de vetllar amb tot
l’enginy i amb tota la traça per no
perdre cap de les ovelles que té encomanades.
Sàpiga que ha acceptat la cura d’ànimes
malaltisses, no pas una tirania sobre ànimes
sanes; i temi el retret del profeta, pel qual diu
Déu: El que vèieu gras ho preníeu, i el que era
flac ho rebutjàveu. Que imiti també l’exemple
de tendresa del bon pastor, el qual, deixant les
noranta-nou ovelles a la muntanya, se n’anà a
cercar-ne una de sola que s’havia esgarriat; i es
compadí tant de la seva feblesa, que es dignà a
posar-se-la damunt les seves espatlles sagrades
i així retornar-la al ramat.
Sant Benet
Regla per als monjos 27,5-9
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