FULL PARROQUIAL de 17 de març de 2019
TROBADA DE CAPELLANS DE SANTUARIS
Del dimarts fins el dijous de la setmana passada (dies 12, 13, 14 de març) un nombre considerable
de capellans i laics, responsables de santuaris de Catalunya i de les Illes Balears, vàrem fer la
Trobada, que fem cada any, a la parròquia de Canillo d’Andorra, a la casa de colònies “AINA”.
Canillo és la parròquia (així s’anomenen els nuclis de població d’aquest país) més antiga d’Andorra
i també la més petita.. Està situada a la part més alta del país. Després de Canillo ja s’arriba al Pas
de la Casa, camí de França. Tant per una cosa com per l’altra, aquesta població no té comerç ni
turisme. Es ben un poble de muntanya. Aquest dies encara hi havia neu a les muntanyes i en alguns
racons dels carrers..Aquestes trobades no són per comprar regals; però encara que haguéssim volgut
fer-ho, no hauríem pogut.
La Trobada d’aquest any és la “40na Trobada. Li han posat per títol: “40 anys de cruïlles i camins”.
Per aquest motiu el tema general ha estat fer una repassada de l’experiència d’aquestes trobades al
llarg del temps, bo i valorant els temes i projectes que s’han fet.
Ho ha dit el Papa de Roma i s’ha escoltat moltes vegades a les conferències dites que el santuari,
que no és una parròquia, és una bona antena per conèixer la fe i les expressions religioses del poble
cristià. A les parròquies ja sabem que s’hi fa i com es fa els actes religiosos; però al santuaris, on ni
hi ha ningú que controli ni s’hi fan actes oficials, els creients que entren a la capella del santuari fan
espontàniament allò que els surt de cor i de l’ànima. A una església parroquial no hi trobaràs un ram
de flors sota el peu de l’altar; en canvi al santuari veuran que els devots hi deixen flors, ciris,
objectes, escrits, fan un petó a la imatge del lloc i omplen d’oracions tot el recinte sagrat. Per això,
repeteixo, els santuaris són la transparència de la verdadera devoció dels fidels.
Tot i així, també és cert que als santuaris que sempre hi ha alguna persona a qui acudir, aquest
servei també és molt d’agrair, perquè hi ha persones que van al santuari no portar-hi una cosa, sinó a
buscar una resposta o tenir un moment de consol.
Hi ha creients (no és cap estranyesa per a ningú) que van al santuari, que ells tenen més propi o
personal, per una necessitat concreta, o per donar de gràcies d’un favor rebut. Quan hom passa per
un moment especial necessita fer un pelegrinatge a un lloc diferent de la pròpia parròquia per
expressar, amb el mateix sortir de casa, la importància del moment.
Per això els santuaris són llocs excepcionals per a uns moments especials del creients
Mn.. Jaume Abril

