Homilia de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses amb motiu de l’Aplec de la
Mare de Déu de la Salut, a la ciutat de Sabadell, 11 de maig de 2020

1. Una salutació ben cordial als presents i a tots els que seguiu la celebració a
través del canal youtube del Bisbat: als preveres, diaques, membres de la vida
consagrada, germanes i germans; a la senyora Alcaldessa i autoritats locals; als
membres del Patronat i de la Junta; als representants de les institucions; als
infants, joves, adults i persones grans; a tots els que esteu presents malgrat la
distancia. Us desitjo un bon i sant Aplec.
2. A la lectura de l’evangeli hem escoltat el relat de les noces de Canà de Galilea
i el primer miracle de Jesús. El text esta centrat fonamentalment en la
manifestació messiànica de Crist: «Aquest va ser el primer dels signes que Jesús
va realitzar en Canà de Galilea; així va manifestar la seva glòria i els seus
deixebles van creure en ell» (2,11). Aquesta revelació es duu a terme en un
context nupcial i amb la simbologia del vi nou, un símbol que es fa servir en l'Antic
Testament com un dels elements més significatius del banquet escatològic per a
indicar els béns messiànics. Jesús havia anat a aquell casament com a convidat,
però es manifestarà com l'Espòs messiànic que va venir a segellar amb el seu
poble l'Aliança nova i eterna.
3. El text conté també un sentit mariològic. La intervenció de Maria ha de ser
situada en la perspectiva de la Història de la Salvació. Ella estarà present també
al peu de la creu, quan arribi l'hora, com ho està ara en les noces de Caná, i
actua com a intercessora, i anticipa amb la seva mediació l'hora de Jesús. En les
dues ocasions Jesús no li diu «mare», sinó «dona», perquè ella és la nova Eva
que està al costat del nou Adán, Crist, engendrant una nova humanitat.
4. Maria propicia amb la seva intercessió el primer miracle de Jesús. Tot el relat
és com una icona de la sol·licitud maternal de Maria, sensible a la necessitat
d'aquells esposos i sensible a les necessitats dels seus fills en tots els temps.
Aquest episodi mostra l'eficàcia de la seva intercessió davant el seu Fill. El doble
diàleg que manté, amb Jesús per un costat, i amb els servidors per l’altre, forma
part de la missió de María i té la seva continuïtat des del cel.
5. Maria serà la Mare que presenta al Fill Jesucrist les necessitats dels altres fills
i orienta a aquests fills nous a la trobada amb Crist i al seguiment fidel. Així ho
ha viscut el poble cristià des dels inicis de l'Església, acudint a ella en l'oració i
confiant en la seva mediació.
6. Avui és el dia que celebrem l’Aplec de la Mare de Déu de la Salut de l’any
2020. Ara bé, aquest any el nostre Aplec és ben diferent. Trobem a faltar els
castells, els gegants, el ball de bastons, i tantes altres activitats de la nostra festa.
Gràcies a Déu podem celebrar l’Eucaristia, que és l’arrel i el fonament de la festa,
al voltant de la Mare. A ella li encomanem tota la ciutat: l’Administració, les
institucions, les entitats, totes i cada una les persones i les comunitats cristianes.
Ella ens guia en el camí de la fe, en el camí de la vida, mentre peregrinem entre
llums i ombres, entre angoixes i esperances, entre penes i alegries. Ella ens
ajudarà a sortir d’aquesta crisi amb un estil de vida més profund i espiritual, més
reflexiu i assenyat, més fraternal i solidari.

7. Hemos de adoptar un estilo de vida más profundo y espiritual, volver la mirada
y el corazón a Dios y dejarnos convertir por él. Es preciso renovar, cambiar las
actitudes, la mentalidad, los criterios y los valores. Es necesario volver la mirada
y el corazón a Dios, reorientar la vida, para que Cristo sea el centro que vertebra
todos los elementos: familia, trabajo, compromiso político, voluntariado,
aficiones, en definitiva, toda la existencia. Pidamos a la Mare de Déu de la Salut
que nos enseñe y nos ayude en este empeño. Vengamos con frecuencia al
santuario a rezar en su presencia.
8. Hemos de seguir un estilo de vida más sensato y reflexivo. Esta crisis sanitaria
y económica debe servir para reflexionar, para recapacitar, para replantear la
manera como vivimos, los ritmos, los gastos, las urgencias, para revisar las
supuestas necesidades y saber priorizar. Necesitamos espacios de silencio, de
recogimiento, de reflexión personal, para mirarnos al espejo con franqueza y sin
tapujos. Qué bueno sería recuperar el examen de conciencia, el revisar nuestra
vida a la luz de la Palabra de Dios, el entrar en nuestro interior y revisar la propia
vida con sinceridad y sin miedo, para poder experimentar el encuentro con uno
mismo, para crecer en humildad y realismo.
9. En tercer lugar, hemos de lograr un estilo de vida más fraternal y más solidario.
El egoísmo y el individualismo no nos llevan a ninguna parte, o mejor dicho, nos
pueden llevar al precipicio. Todos estamos perdiendo seres queridos en esta
crisis, y la realidad de la muerte nos recuerda que nuestra vida aquí en la tierra
no es definitiva, es una peregrinación hacia la casa del Padre, y el espíritu de
fraternidad es imprescindible para llegar a la meta. Los seres humanos vivimos
juntos y hemos de aprender a convivir, a compartir, a colaborar. Convivir significa
estar atentos los unos a los otros, no mostrarse indiferentes a la situación de los
demás, ser conscientes de la interdependencia entre personas, ser solidarios.
10. Demanem a la Mare de Déu, Mare de Déu de la Salut que ens protegeixi i
intercedeixi per la ciutat de Sabadell i tots els seus habitants i per tota la família
diocesana. Ella és font de salvació, perquè ens porta Jesús, el Salvador del món.
I com a bona mare té cura de nosaltres. Sota el vostre mantell ens emparem.
Escolteu la nostra pregària i aparteu-nos del perill, oh Mare nostra, Font de Salut,
santa Maria.

