Glossa

Arran de Queralt
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Com cada estiu, ens adonem de la capacitat de convocatòria de les festes i les tradicions populars religioses
—aplecs, festes majors, pelegrinatges,…—. Això, enguany,
d’una manera especial, s’ha visibilitzat en les multituds
que han omplert els actes de les festes del Centenari
de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt, a Berga i
comarca. Molts en directe o per televisió ens quedarem
estorats veient les multituds presents en l’arribada de la
imatge a Berga, en la celebració del Centenari i en el retorn de la imatge al santuari de Queralt.
En aquestes ocasions són moltes les persones no habituals a la missa dominical que s’apropen a la celebració de
l’eucaristia o a algun altre acte de pietat —una processó,
un besamans, una benedicció d’un terme, la veneració
d’una relíquia,...—. Els sacerdots, fa temps, es plantegen
l’oportunitat evangelitzadora d’aquestes manifestacions de pietat popular i miren que el sermons d’aquestes
festes continguin un primer anunci de l’Evangeli i una
invitació al retorn a la vida cristiana. Alhora constaten
la insuficiència d’aquesta estratègia: en cas que aquestes predicacions qüestionin als oients, quina oferta els
podem fer que permeti un camí de retorn o de primera
descoberta de la fe? Massa sovint escoltem persones que

ens diuen que tal o qual homilia els ha fet pensar, però no
tenim cap més proposta de continuïtat que invitar-les a
la missa del següent diumenge.
Fins ara, les iniciatives més evangelitzadores, més capaces
de retornar a la fe a les persones “allunyades” —cursos Alpha i recessos d’Emmaus— s’han proposat a amics i coneguts
dels organitzadors o bé dels darrers participants. Tenim el
repte de convidar-hi els que demanen els sagraments i crec
que també ens hem de plantejar com hi convidem els que assisteixen a les festes i les tradicions populars religioses. De
la mateixa manera que el curs passat, les parròquies posposaren l’inici del curs Alpha fins després de la missió popular
quaresmal per fer de les activitats de la missió ocasió per a
invitar persones a aquest curs de primer anunci, crec que
cada comunitat s’ha de plantejar quelcom semblant en ocasió de les festes més populars de la pròpia parròquia.
Convido a fer aquest discerniment pastoral durant
aquest curs que comencem. Quina és la festa de la nostra parròquia que congrega més persones no habituals a
l’eucaristia dominical? Què hauríem de fer per tal que hi
rebin una invitació significativa i atractiva a una activitat de primer anunci i de conversió?
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