Glossa

Fàtima
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Enguany celebrem el centenari de les aparicions de la
Mare de Déu de Fàtima. Com sabeu, aquestes aparicions,
aprovades per la Santa Seu, han provocat gran interès
i devoció a Portugal i arreu. Hi ha influït, sens dubte, la
seva dimensió profètica i tot el fenomen de l’anomenat
secret de Fàtima, definitivament revelat per decisió del
papa Sant Joan Pau II, l’any 2000, amb motiu del gran jubileu del mil·lenni.
Ja les darreres aparicions provocaren una gran expectació i una gran assistència a Cova d’Iria. Aquest atractiu
es va manifestar molt clarament a la nostra diòcesi amb
la peregrinació per totes les parròquies de la imatge que
va acabar presidint el santuari de Fàtima de Tàrrega, aixecat als anys cinquanta amb aquesta intenció. També la
peregrinació anual a Fàtima que, ininterrompudament,
se celebra des de fa dècades.
Enguany, a més dels dos pelegrinatges que s’han organitzat, el segon dels quals tindrà lloc a principis d’octubre i
encara és possible apuntar-s’hi, tindrem el goig d’acollir
la visita d’una de les imatges peregrines de la Mare de
Deu de Fàtima. Aquesta imatge arribarà el dia 16 de setembre i visitarà les principals parròquies i zones de la
diòcesi fins al dia 3 d’octubre. Veureu publicat el programa en el proper Full.
Aquest estiu, amb motiu d’acompanyar el pelegrinatge a
Fàtima de Portugal organitzat per la delegació de Pelegrinatges, he llegit de nou els missatges de Fàtima, una
biografia de Sor Lucía, la vident que va viure fins fa uns
anys, i el document de la Sagrada Congregació per a la
Doctrina de la Fe en el qual es va publicar el secret de Fàtima, els documents Pontificis que varen envoltar aquesta publicació i el comentari teològic de l’aleshores car-

denal Ratzinger, després papa Benet XVI. Us recomano
sincerament la lectura d’aquest document, que trobareu
penjat a la pàgina web, i que permet prendre consciència
de l’alerta de la Mare de Déu a la humanitat als inicis del
segle que ha posat en risc la humanitat i que ha perseguit
més virulentament l’Església.
Estic convençut que aquesta lectura provocarà en vosaltres un renovat interès pels missatges de Fàtima, per la
devoció al Cor Immaculat de Maria, pel rés del Sant Rosari i per una vida de major sacrifici per la pròpia conversió i la de tants pecadors. Tant de bo que us estimuli
a participar en alguns dels actes de la visita de la imatge
peregrina, especialment el dia 26 al seu santuari, a llegir
més sobre Fàtima i a apuntar-vos al proper pelegrinatge.
Us ho asseguro que, si és possible, val la pena viure un 13
d’octubre a Fàtima!
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