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AVUI PARLEM DE...

EL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU
DE LA FONT DE LA SALUT I LA CIUTAT DE SABADELL
Josep Fort
Llarga és la història del Santuari i moltes han estat les vegades que ha sofert les embranzides
del temps o de les circumstàncies històriques,
però després d’aquesta singladura de segles
i sense cap dubte gràcies a la protecció de la
nostra patrona, la Mare de Déu de La Salut, avui
continua entre nosaltres amb tota la seva càrrega històrica, cultural, espiritual i emocional per a
tots els sabadellencs i sabadellenques.
Malgrat abandonaments, esfondraments i incendis, el Santuari sempre ha continuat la seva missió d’acolliment i guariment material i espiritual.
Ens és ara molt evident que és un lloc de culte a
la Mare de Déu, però no hem d’oblidar la important funció sòcio-sanitària que l’antiga morberia
al costat de la petita ermita de Sant Iscle i santa
Victòria va jugar en els anys foscos de les pestes. Una vila de Sabadell medieval, amb carrers
estrets pels que circulaven les aigües residuals
i les deixalles; les cases sense ventilació, ni uns
mínims d’higiene i escanyada per les muralles,
tenia a La Salut un espai on els malalts podien
respirar aire pur i accés a aigua neta, que el bon
ermità de Sant Iscle anava a buscar al torrent de
Can Canyameres. Fins que un dia va trobar una
petita imatge de la Verge.... i aquí comença ja la
història del Santuari que totes i tots sabem.
No cal remuntar-se a l’edat mitjana per recordar
aquesta funció salutífera del santuari. Cada any,
la Parròquia de la Santíssima Trinitat peregrina a
La Salut en agraïment pel paper salvador que la
Verge i el Santuari van tenir en el brot de còlera
que va patir el barri durant el segle XIX.

I més recentment encara, durant la pandèmia que
encara ens tenalla, el Santuari –tot i haver d’estar
tancat durant l’estadi inicial del confinament– ha
intentat continuar la seva tasca de portar esperança i salut pel cos i l’ànima a tots els sabadellencs que ho necessitaven. Cada dia del confinament es va publicar a les xarxes una imatge i
una frase de consol i esperança; els diumenges
s’oferia la missa per YouTube i cada nit es deixaven els focus del campanar encesos perquè des
de la ciutat – especialment des de l’Hospital Parc
Taulí – és pogués veure la petita llum de La Salut
que ajudava a combatre la tenebra de la COVID.
Llarga i íntima és aquesta relació del Santuari
amb la nostra ciutat i no hi ha cap dia de l’any
que alguna persona no posi als peus de Maria
una llàntia i una pregària per a ella mateixa o algun un ésser estimat que precisi de la protecció
de la Verge. I la Mare de Déu de la Salut mai ens
ha decebut; Ella sempre és ‘en la vida l’estrella
lluminosa i en l’agonia, la porta del Cel’.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VI DE PASQUA. Missa de vigília,
dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a
2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia
i 8 del vespre.

APLEC DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
2021. Aquest diumenge, a 2/4 d’11, Missa Solemne de la festivitat. A les 6 de la tarda Visita
Espiritual i Vespres. Dilluns 10, a les 9 del matí
Missa Votiva de l’Acadèmia Catòlica i a les 11
inauguració de les pintures restaurades i del nou
enllumenat. A 2/4 de 12 del migdia, Missa Solemne presidida pel Sr. bisbe.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació
de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 20202021 fent una tramesa mensual d’un guió de
pregària per fer-la a casa en família. Els interessats podeu sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

APLEC DE SANT PAU DE RIU-SEC. L’Aplec
de Sant Pau de Riu-sec és el 16 de maig, però
aquest any degut a la situació actual es passa al
diumenge dia 3 d’octubre.
JOGUINES. Us recordem que degut l’actual situació pandèmica no recollim joguines fins a nou
avís.

Jo. 15, 9-18

El meu manament és que us estimeu els uns als altres
com jo us he estimat.
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