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Es pot començar amb una estrofa del Virolai. Acabat tothom s’asseu
En el nostre pelegrinatge a Montserrat hem celebrat la fe; hem
pogut sentir aquelles “paraules sense veu” que ens ajuden a fer
camí amb esperança. Montserrat és pels pelegrins del Regne com
un refugi de muntanya on poder aixoplugar-se per passar la nit i
seguir, renovades les forces i revifats els ànims, caminat vers el
cim que porta el nostre nom on Déu ens espera. Abans de marxar
del Santuari i en ell deixar la imatge de la Moreneta, que fa la
presència de la Mare de Jesús més nostra, escoltem la súplica que
sant Bernat feia a la Mare de Déu amb una confiança senzilla i
ferma.

Lectura breu
Invoca a Maria
Sant Bernat, In Laudibus Virginis Matris, Homolia II

Que el pensar en Ella i invocar-la, siguin dues coses que no es separen
mai ni del teu cor ni dels teus llavis. I per estar més segur de la seva
protecció no t’oblidis de seguir l’exemple de la seva vida. Seguint-lo no
et perdràs en el camí!
Implorant-la no et desesperaràs! Pensant en Ella no et
desencaminaràs!
Si Ella t’agafa de la mà no et pots enfonsar. Sota el seu mantell res cal
témer.
Sota la seva guia no hi haurà cansament, i amb el seu favor arribaràs
feliçment al Port de la Pàtria Celestial!

Breus paraules de resum de la Romeria. És poden dir aquí intencions
personals. Acabat, s’introdueix l’Ave Maria, dient:
Pensar en Maria, com ens deia sant Bernat, no és potser
posar-se a la filera dels infants del regne del cel?

Si s’aixeca la tempesta de les temptacions, si caus en l’escull de
les tristeses, alça els teus ulls a l’Estrella del Mar: invoca Maria!

Pregar a Maria, no és potser tornar a posar-se als inicis de
l’evangeli de la Gràcia que omple de nou els nostres cors?

Si et colpegen les onades de la supèrbia, de la maledicència, de
l’enveja, mira a l’estrella: invoca Maria!

Per això amb mirada d’infant i cor d’aprenent de deixeble
la invoquem tot dient:

Si la còlera, l’avarícia, la sensualitat dels teus sentits volen
enfonsar la barca del teu esperit, que els teus ulls vagin a aquesta
estrella: invoca Maria!
Si davant el record desconsolador dels teus pecats i del judici
de Déu, et sents anar cap a l’abisme del desànim o de la
desesperació, llança-li una mirada a l’estrella i invoca a la Mare
de Déu.
Enmig dels teus perills, de la teva angoixa, dels teus dubtes,
pensa en Maria: invoca Maria!

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.
C. Que la vostra Mare, Senyor ens acompanyi en el camí de la fe
i ens ajudi a complaure-us en tot.
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