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Estiu amb ànima (2)
Xavier Novell, bisbe de Solsona

L’estiu, tot i que la pagesia i el turisme intensifiquen
el treball d’alguns, és per a la majoria un temps de descans, d’esbarjo i de vida familiar. Vull animar-vos a
viure aquest temps cristianament i en família. En les
darreres glosses us he fet propostes intenses, de llarga
durada i adreçades a segments d’edat diferents. Avui,
us proposo coses senzilles, econòmiques, per a descansar físicament, mentalment i espiritualment i, sobretot,
que podeu fer en família.
Us proposo de visitar els santuaris de la diòcesi, de gaudir de l’entorn de natura i de cultura que els envolten i,
sobretot, de descobrir el tresor espiritual que contenen.
Malgrat n’hi ha molts, només us parlo d’aquells que trobareu oberts cada dia a l’estiu i en els quals hi trobareu
missa, almenys dominical.
Comencem per la catedral i la capella de la Mare de Déu
del Claustre. Enguany hi podeu viure el jubileu de la misericòrdia. La catedral és l’església mare de la diòcesi i
conté la imatge de la Mare de Déu més bella —amb el permís del Patrocini de Cardona— de tot el bisbat. El millor
dia per descobrir-ho és el dia 8 o el dia 9 de setembre.
Al Solsonès també hi podeu trobar el gran santuari del
Miracle, l’església parroquial i el monestir de Sant Llorenç de Morunys i el santuari de Lord. Tres advocacions
marianes —Miracle, Colls i Lord— que han engendrat devoció popular i cultura. Si alguns voleu passar uns dies al
Solsonès per a descobrir-ho tot amb pau i tranquil·litat
trobareu hostatjament religiós tant al Miracle com al
Seminari de Solsona. Si voleu passar uns dies de recés
personalitzat trobareu ofertes també al santuari de Lord.
El primer diumenge d’agost és la festa gran al Miracle, el
dia que es commemora l’aparició de la Mare de Déu.

Al Berguedà és on podreu trobar la col·lecció de santuaris marians més apropiats per a pelegrinatges que uneixin pietat i natura —Falgars, Paller, Lurdes de la Nou,
Queralt, per nomenar només els que trobareu oberts
cada dia i l’eucaristia en diumenge—. En alguns d’ells trobareu hostatgeries acollidores per a descansar en llocs
incomparables. Aquest mateix diumenge a Lurdes hi pelegrinen els malalts i els voluntaris de la Hospitalitat de
la Mare de Déu de Lurdes i a principis de setembre s’ha
d’anar a Berga i a Queralt per a viure i veure la devoció
que Santa Maria de Queralt conserva.
A molts els pot semblar que el sud del bisbat, és més pobre en santuaris. Si bé ho és numèricament, concentra els
de més valor espiritual: santuari del miracle eucarístic
d’Ivorra —el Sant Dubte—; santuari de la tomba de Sant
Ramon —no us perdeu els tres tombs del dia 31 d’agost—;
santuari de la casa natal Sant Pere Claver a Verdú —descobriu-hi l’envergadura d’aquest sant nostrat, el camí de
Sant Ignasi i bellesa d’aquest poble de l’Urgell—; i el santuari de la Mare de Déu de Fàtima a Tàrrega —custodia de
la imatge que fa més de 50 anys va pelegrinar per totes
les parròquies del bisbat—.
Perdoneu els que us sentiu exclosos de la selecció que he
proposat i bon estiu amb ànima!
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