
Pregària   feta   en   l’oferiment   del   ciri   a   Maria  
durant   el   167è.   pelegrinatge   a   Lourdes  
 
 
Senyora:  
 
Volem  tornar  a  sortir  cap  a  la  missió  que  Déu  ens  té  encomanada,  amb  el  desig  de                  
sembrar  fidelitat  al  seu  amor  i  proclamant  la  seva  paraula  als  qui  més  estima,  els                
malalts,  sense  temença  al  fracàs  ni  al  que  diran  o  pensaran  els  altres.  Volem  fer-ho                
amb   alegria,   amb   el   cor   i   els   braços   oberts   envers   aquest   món   que   Déu   estima   tant.  
 
Oh  Maria  bondadosa  ,  ajuda’ns  a  ser  bons  sembradors.  Que  sapiguem  sembrar             
amb  confiança  i  plens  d’esperança,  superant  la  por  i  els  possibles  desànims,  creient              
en   la   potencialitat   de   la   llavor   que   és   el   mateix   Crist,   la   seva   paraula   i   el   seu   amor.  
 
Volem  ser  bons  sembradors  per  fer  una  tasca  d’esperança,  amb  la  confiança             
d’obtenir  una  bona  collita,  ja  que  som  treballadors  de  la  vinya  del  Senyor  que               
sembren  sempre  bondat.  La  llavor  és  molt  bona  malgrat  que  fructifiqui  de  diverses              
maneres;  hem  d’estar  confiadament  convençuts  que  Crist  farà  la  seva  acció  de             
misericòrdia   i   de   gràcia   en   els   cors   on   arriba   la   nostra   sembra.  
 
Hem  vingut  aquí,  a  Lourdes,  a  pregar  als  teus  peus,  Maria,  per  la  salut  física  i                 
espiritual  dels  malalts  que  acompanyem  i  també  pels  nostres  germans  i  germanes             
de  La  Garriga,  de  Llerona,  per  les  nostres  respectives  comunitats  cristianes  de  les              
nostres  parròquies,  els  malalts  que  estan  a  casa  seva,  a  les  residències  i  hospitals,               
per  tots  aquells  que  encara  no  coneixen  Crist  i  també  per  els  qui  el  coneixen  i  no                  
l’estimen   prou.  
 
Que  aquesta  llum  que  t’oferim,  estimada  Mare,  sigui  testimoniatge  i  record  de  la              
nostra  estada  al  Santuari,  de  la  nostra  voluntat  de  continuar  sembrant  en  comunitat,              
de  dos  en  dos,  con  deia  Jesús,  en  comunitat  amb  l’Església.  No  és  mai               
individualment  que  ho  hem  de  fer.  La  comunitat  està  en  cadascun  dels  sembradors:              
som  corresponsables  de  l’anunci  i  ens  hem  d’estimar  i  complementar.  Un  cristià             
apòstol  és  un  testimoni  creïble  de  Crist,  els  seu  Senyor,  amb  obres  d’amor  i  de                
justícia,   amb   la   coherència   i   l’autenticitat   que   venen   d’Ell.  
 
Amén  
 
 
Santuari   de   Lourdes,   setembre   de   2019  
 
 


