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Santuari de Meritxell. 8 de setembre de 2014
Sigueu benvingut Emm. Sr. Cardenal Antonio Cañizares Llovera, en la festa de
la Mare de Déu de Meritxell, que enguany veu honorat el seu temple a la
dignitat de Basílica Menor. Gràcies per la vostra presència i gràcies per la
càlida i eficaç acollida que sempre vau donar a la petició dels andorrans perquè
ens fos concedit aquest gran do de ser Basílica el nostre temple de la Mare del
Cel. I sigueu benvinguts M.I. Sr. Cap de Govern, Sr. Síndic, Representants dels
Coprínceps, M.I. Autoritats, Ambaixadors, i tots els qui us uniu a la festa.
Igualment els qui la seguiu per ràdio i televisió.
La Mare de Déu de Meritxell, la nostra Mare i Patrona, novament ens convoca
a la seva casa, per fer camí junts tots els andorrans. Des de fa cent anys que
l’Església, a través del Papa sant Pius X, ens va ratificar solemnement el seu
Patronatge sobre totes les Parròquies de les Valls d’Andorra -que ve des de
l’antigor, quan volgué fer estada entre nosaltres amb el senyal de la gavernerai que el Síndic Nicolau Duedra i els andorrans van declarar ja el 1873. Avui,
solemnement festegem que el 13 de maig de 2014, en complir-se el centenari
just d’aquell do per a tots els andorrans, el Sant Pare Francesc ens acaba de
fer el gran regal de declarar el Santuari de Meritxell, Basílica menor. El
tintinacle que avui estrenem, obra artística de la Fusteria l'Arca i d'artesans
d'Andorra la Vella, amb les set campanetes i el lema del país, quedarà sempre
com a bell record, i avui farem servir el calze d'or que Anne-Aymone Giscard
d'Estaing va ofrenar al Santuari en nom del Copríncep francès el 8 de setembre
de 1976 quan va ser dedicat aquest nou Santuari després del tràgic incendi.
Aquest temple serà honorat entre els altres temples catòlics, on s’hi retroba la
pau i la indulgència de la misericòrdia divina, i especialment un temple que
aviva la unió amb l’Església de Roma i amb el seu bisbe, el Papa Francesc, el
successor de l’apòstol Pere.
Som un poble amb arrels que s’endinsen en els segles de la història, i que
valorem afaiçonat per les nostres antigues i sempre noves tradicions religioses i
socials. La declaració papal de Basílica per a la casa de la nostra Mare
celestial, que Vós Emm. Sr Cardenal Antonio Cañizares signeu, ens omple de
joia, i significa un compromís d’amor i de servei renovats. Moltes gràceis per la
dedicació personal que heu posat en aquesta empresa.
Perquè el culte que Déu vol, el que honora la Casa de la Mare de Déu de
Meritxell, és aquell que brolla d’uns cors convertits, que cerquen Déu amb
justícia i misericòrdia. La Verge Maria, com a bona Mare nostra, sempre ens ho
recorda des de Meritxell: que siguem llum esclatant com la del migdia enmig
del nostre món; que ens estimem de tot cor com a germans; que no acceptem
mai la violència ni les discòrdies, sempre la pau i la justícia; que no siguem

egoistes sinó que defensem la vida i posem la dignitat dels més febles i
necessitats al centre de la nostra societat, que hem de fer solidària i justa; que
ens perdonem i recomencem sempre de nou; que no ens deixem prendre
l’esperança ni l’alegria. Jesucrist dóna sentit ple a les nostres vides, i Maria ens
el regala des de la seva falda generosa de Meritxell.
Que Santa Maria de Meritxell, amb la seva mà gran i allargada envers els qui
acuden a la seva protecció, sempre ens ajudi i ens refaci. Avui li posem a les
seves mans el nou curs que comença. I li demanem que beneeixi la nostra tan
antiga i tan jove nació andorrana, que elevi els nostres cors a Déu, i que ens
ensenyi el camí de l’amor i de la justícia.

