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Homilia en la Missa dels malalts de la Festa de la Mare de Déu de

Rocaprevera

18 de setembre de 2017

Mn. Joan Rubió i Gorchs

Preveres, membres de la Comissió per al Santuari, Organitzadors de l’aplec, malalts, germans

tots.

Fa set anys, el 20 de setembre de 2010, que us vaig presidir la missa, en una diada com aquesta,

la missa dels malalts. Llavors era per celebrar els 50 anys de la meva ordenació sacerdotal i avui

la presideixo en ocasió de la meva retirada com a vicari i guardià de Rocaprevera.

Ahir, primer dia de la festa, vingueren majorment els qui gaudeixen de bona salut, però avui hi

som els creients que, malalts, marcats pel pas dels anys, continuem caminant apesarats seguint

endavant el camí que Déu ens ha senyalat. Hi venim per a festejar la Mare de Déu, per donar-li

gràcies i demanar-li l’ajuda per anar continuant la nostra ruta.

Sens dubte que ja la coneixem la Mare de Déu. Rocaprevera és casa nostra; en el curs de la vostra

vida, en les visites que hi heu fet, hi haureu esquinçat parells de sabates, puix alguns hi heu

vingut fins i tot cada dia. I això perquè us heu enamorat de la Mare de Déu i mare nostra que

presideix aquest Santuari. No és veritat que els malalts volem estar protegits descansant en els

braços de Maria? Hem confiat en aquella dona que un dia, al peu de la creu de Jesús li encomanà:

«dona, aquí tens el teu fill» i a Joan –que acceptà l’encàrrec– amb les paraules: «aquí tens la teva

mare». I d’aquí neix la maternitat espiritual de tots els creients. Aquella dona que és un pou de

virtuts i fidelitat a Déu ha volgut que forméssim part de tota la seva fillada ens acull i ens mima.

Ella es desviu per nosaltres, té cura de nosaltres i està totalment a la nostra disposició. És amb

nosaltres molt més que la nostra mare de la terra, les possibilitats de la qual són limitades. La

mare celestial està sempre a disposició de cadascú de nosaltres els seus fills, està disposada a

acudir on els seus fills angoixats la cerquen. És, gràcies a Ella, que el malalt, predilecte seu, ha

trobat en el seu camí terrenal tant d’afecte i bondat humana. Maria, que contínuament és amb tu,

s’ocupa del teu desenvolupament integral, d’una manera particular té cura del teu creixement

espiritual.
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No deixis passar l’ocasió d’augmentar a teva fe i amor envers Ella i el seu fill Jesús. Ja sabem

que els favors els concedeix el seu fill Jesús, el totpoderós, però Ella s’avança, si cal, com feu en

les noces de Canà, en la conversió de l’aigua en vi.

* * * 

Estimats malalts, viviu la vostra vida i digueu-li a la Mare de Déu, que voleu oferir-vos a Déu

amb tot el cor. No us considereu solament com uns destinataris de la solidaritat humana, sinó

sentiu-vos partícips amb tots els honors de la vida i missió de l’Església. La vostra presència

silenciosa, però més eloqüent que moltes paraules, la vostra pregària, l’oferiment diari dels

vostres sofriments, en unió amb els de Jesús crucificat per la salvació del món, l’acceptació

pacient i fins alegre de la vostra condició són un recurs espiritual, un patrimoni per tots els

cristians. No tingueu vergonya de ser un tresor valuós de l’Església.

I acabo amb la darrera estrofa dels goigs:

Sigui aquest bell santuari

llar pairal de Torelló,

on sovint vingui a portar-hi

el tribut de l'oració.

Al devot que s'hi arrecera

eixugueu-li l'amarg plor.


