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Inauguracions al santuari de
la Mare de Déu de Queralt
Montserrat Coll / Foto: Parròquia de Berga
El dia de Sant Marc, els berguedans van pujar al santuari de
Queralt per fer el vot de poble. Enguany la missa va ser presidida pel bisbe Xavier Novell i concelebrada per sacerdots dels
dos arxiprestats de la Zona del Llobregat i de l’arxiprestat del
Cardener, els quals després van tenir una jornada conjunta.
En aquest any del Centenari de la Coronació de la Mare de
Déu de Queralt, hi va haver dues inauguracions. Per una banda, davant l’església es va inaugurar una placa amb la inscripció «I si algun dia la lluita separa l’anella ferma de totes les
mans, venint a vós i invocant-vos per mare tots tornarem a
sentir-nos germans», que pertany al «Virolai» escrit pel jove
Pere Tuyet, mort durant la guerra civil. La placa ha estat obra
del Sr. Josep Bertran de Puig-reig i el dia de la inauguració la
va descobrir el Sr. Jaume Tuyet, familiar més directe de l'esmentat jove. Per altra banda, a l’interior de l’església hi va haver la inauguració del llantionari elèctric, que substitueix les
espelmes naturals, i del mural que l’envolta.

Mantenim junts la parròquia
Bisbat de Solsona - Subdpt. d’Autofinançament
El compromís de l’Església no és una
cosa puntual. La parròquia està al vostre
servei de forma continua. Pot ser que
aquest any els vostres fills o néts facin la
primera comunió, potser ja faran la confirmació, potser us voleu casar o renovar
els vots del matrimoni o potser acabeu
de tenir un fill i el voleu batejar. Potser fa
temps que feu catequesi, potser formeu
part d’algun grup parroquial, potser heu
participat o participeu en propostes de
nova evangelització com Alpha, Emaús o
Cèl·lules Parroquials. Potser rebeu l’eucaristia i els sagraments periòdicament,
potser només aneu a la parròquia espontàniament, potser teniu diferents necessitats i a la vostra parròquia us acullen,
potser formeu part d’un programa d’ajuda que s’ofereix, potser sou part del voFulldiocesà

luntariat... Sigui quin sigui el vostre cas,
la parròquia sempre està allà i ofereix
tot això i molt més per a vosaltres. És
important, doncs, respondre-hi també
de forma continuada. Aquesta comunió
de vida i de missió converteix l’Església
i, per tant, la parròquia en una veritable
família, una família que comparteix la
fe i els esforços per mantenir-la i propagar-la, perquè l’autèntica riquesa de
cada parròquia no són els diners, sinó la
fe al cor de cada fidel que el converteix
en membre actiu i responsable.
Moltes gràcies! La vostra ajuda és molt
important! Ens permet de seguir desenvolupant tots els projectes. Més informació sobre la campanya i les desgravacions fiscals a www.bisbatsolsona.cat.
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