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La Mare de Déu de Lourdes
Hi ha un miracle permanent
El carril s’allisa ràpid per les planures de Carcassona emmenant-nos de nou
cap España. Una melangia fera m’abat sorrudament al retornar a casa. S’hi
estava tan bé a Lourdes!...Cluc el ulls i en la pantalla lluminosa dels meus
dintres, veig projectar-s’hi amb perfecció la pel·lícula filmada en aquests
dies darrers. Quantes emocions i quin sotragueig al cor! Ja a d’emprendre’l,
aquest viatge tenia un no sé què, que el diferenciava dels altres. Una pietat
col·lectiva lligava a tots els romeus en un idèntic fervor. I a l’arribada a Lourdes, si n’obrí d’amorositats en els replecs de l’ànima! Perdut com una gota
d’aigua en un mar de pelegrins , hi he viscut ací lo que no es pot veure enlloc
més: la Catedral de la Fe, les prades il·limitades de la humanal Esperança,
l’or genuí de la Caritat fulgurant. I no cal per veure-les, visitar-les recloses en
els millors edificis. Planen a l’aire lliura, i tothom pot copsar-les, complaent,
en el més petit racó. Quan jo recordo les benediccions als malalts circumdant
l’esplanada! Allí la Fe hi aletejava amb el vigor de l’àliga reial, triomfant en
lo més alt de les collades alpines. Quina enormitat de gent i quines pregàries
tan sinceres! Si hom vol aprendre a resar, cal venir aquí a Lourdes. I els malalts... Totes les carronyes que delmen la humanitat, hi feien allí presència:
uns ulls lànguids, sense vida, els colors esmorteïts, cossos invàlids i crònics
de paràlisis, tots grues, mig cadavèrics. Però, mentre el Santíssim passava
com Samarità amorós beneint-los clement, no eren pas els mateixos. L’esperança fimbrava fondament aquells cossos exànimes, i la vista se’ls encenia
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Dibuix original que acompanya el text de Josep Prat en el seu llibre “Pels camins de Santa Maria.

llambregant nova vida, i els llavis suggestionats encesos, pidolaven la pregària evangèlica: -Si Vos voleu Senyor!... Encara, recordant-ho, he de plorar,
veient-ho.
A Lourdes s’hi ve a viure l’autenticitat del catolicisme verídic. Tan valents que ens pensem ser, i allí, com en un índex vivent s’hi allista tràgicament la mostra de les marfugues que devoren la roca de la vida. I hom aprecia
aleshores el tresor permanent que ens enriqueix i ens alegra: la bona salut del
cos. Veient tanta misèria, i paorós del contagi, dubtós, em palpo, m’escolto
bé, i convinc instantani que tot en mi rutlla amb una precisió cronomètrica.
Salto, canto, admiro, fruint a vessar de la integritat de les meves facultats, i
d’una forma simple, espontània, sense costar-me cap esforç.
Aquí a Lourdes sí que hi he conegut el preu de ma salut i gairebé, penetrant-ho, m’adono que és com un miracle permanent, el veure-hi a tot hora, i
el sentir-hi tan bé, i el pensar assenyat, i el valdre’m lleuger. I m’apressa tot
partint de la Gruta de Massabieille, l’implorar a la Verge Blanca, que, apiadant-me amplament de tots els qui estesos per les lliteres li presenten les roses purulentes de ses nafres, tingui per a mi la benignitat d’un record, ni que
sigui remot, perquè sigui llong, ben llong, el prodigi latent de la meva salut.
Després... tot el demés de Lourdes ja és més secundari. Ni la formosor
celestial del lloc, ni la benignitat estiuenca del clima, ni el confort hospitalari, essent tot excepcional, cal posar-ho a segon terme. La fe, la terrenal
Esperança, la Caritat sempiterna son les mestresses que ho agabellen tot. Son
l’aire que es respira, el sol que tot ho escalfa, el vencí que tot ho lliga. En
la nit estrellada en que el carril, corrent vertiginós per les planures de Carcassona, melancòlics, ens retorna cap a casa, hi veig, ullant enllà, les torxes
enceses i la llum melòdica de pietat que exhala la vibració de l’Ave.... Com
un llamí espiritual, allunyant-me’n. Ho assaboreixo tot, gormand, ulls clucs,
desperta, l’ànima, amb l’empremta inoblidable d’un record per sempre més,
inesborrable.
Josep Prat i Roca
Tret d’un escrit de Josep Prat i Roca (1908-1988) del seu llibre “Pel camins de Santa Maria” de 1951.

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 13, a les 9. Dimarts 14, a
les 9: família Juvanteny. Dimecres
15, a les 9. Dijous 16, a les 9: a sant
Antoni Abat. Divendres 17, a les 9.
Dissabte 18, a les 20: en acció de
gràcies al retorn del pelegrinatge a
Lurdes. Diumenge 19, a les 12: família Padrós Castells; Joaquim Vivas i filles Imma i Montserrat; esposos Ricard i Camil·la i filla Cami.

MISSES
Dilluns 13, a les 19. Dimarts 14,
a les 19 . Dimecres 15, a les 19.
Dijous 16, a les 19. Divendres
17, a les 19. Dissabte 18, a les 18.
Diumenge 19, a les 10: Joan Comellas.

ADORACIÓ NOCTURNA
Vetlla de pregària el dissabte dia
18, després de la missa del vespre.
LA MARE DE DÉU DE LA FONT
Com cada any als voltants de la
festa de Corpus celebrem el dia de
la Mare de Déu de la Font. Aquest
any serà el diumenge 19 de juny.
A la missa de les 12, al final, cant
del goigs. A les 5 de la tarda, rosari
i berenar davant de la Font.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 18, a les 19. Diumenge
19, a les 11: esposos Lluís Bagaria
i Rosa Puigvila.

BAPTISMES
Danna Tangarife Meza filla d’Alejandro i Sandra.
Milan Miguel López fill de José i
Maria Magdalena.
EXÈQUIES
Eudald Estrada Barniol (92 anys)
C/ Voltregà, 10.
Maria Rosa Torres Rubiellas (92
anys) C/Ter, 38.
PELEGRINATGE A LURDES
Des d’aquest dissabte dia 11 fins
el dia 15, té lloc el pelegrinatge diocesà a Lurdes. Seran una trentena
de manlleuencs i manlleuenques
que hi assisteixen. En el conjunt
del bisbat de Vic són uns 240.
El dissabte dia 18 a la parròquia
de santa Maria a les 8 del vespre
missa d’acció de gràcies pel retorn.
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