Glossa

Queralt
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Tradicionalment el mes de maig és el mes de la Mare
de Déu. Tants i tants aplecs i festes vesteixen de tons
marians el temps de Pasqua que vam concloure el diumenge passat.
L’exposició "Sub Tuum Praesidium", la imatge de la Mare
de Déu al bisbat de Solsona, ens ofereix aquesta bella
imatge que ens mostra la presència de la Mare de Déu al
nostre bisbat, segellada per aquest rosari de santuaris i
ermites. Si feu l’exercici de subratllar els lloc marians on
mai heu estat us sorprendreu del desconeixement que
teniu de les petges de Maria a la nostra terra.
Enguany, però, si hem de parlar d’un santuari de la Mare
de Déu, ha de ser Queralt. Berga es prepara des de fa anys
per a celebrar l’efemèride del centenari de la coronació
canònica d’aquesta bella imatge romànica, patrona i icona de la ciutat i de la comarca. Un seguit d’activitats
tot aquest any, una novena i una gala especial. La
imatge, com només ha succeït en els aniversaris
majors –25, 50 i 75-, baixarà durant la novena a
la ciutat i viles properes. Amb la seva presència
a l’església parroquial commemorarem
el centenari de la seva coronació i, en
honor d’ella, Berga farà Patum extraordinària.

de misericòrdia promoguda enguany pel Museu Diocesà.
Molts se sorprenien descobrint el nostre Museu i reconeixien que no hi havien estat mai. Estic segur que molts
fidels de la diòcesi, especialment els del sud, no heu estat
mai al Santuari de Queralt.
Digueu-vos, d’aquest estiu no passo, he de pujar a Queralt!
Hi gaudireu d’una vista bellíssima, d’un santuari acollidor,
d’un capellà custodi sol·lícit i, sobretot, de la
presència maternal i protectora de la
Mare de Déu que us invitarà
a confiar-li la vostra
vida i la d’aquells
que estimeu.

Fa poc, amb motiu de l’assemblea
de Càritas diocesana a Solsona,
els assistents visitaren l’exposició
sobre les obres
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