
Visitem Maria a casa seva,  
on ens convida a retornar a Déu.
Dins el terme de Riner, al Solsonès, cap al tard 
del 3 d’agost del 1458, “quan ja les ombres 
passaven els torrents”, Jaume, fill de la Cirosa, 
estant  al Prat de Bassadòria, es trobà en 
presència d’una nena, agenollada vora un 
ginebró i portant una creu, que li transmeté 
aquesta comanda: “Digues al poble que fasse 
professons, e que les fassen devociosament, 
e que’s confessen, e que’s convertesquen, e 
que’s tornen a la part de Déu, e que si’u fan 
Déu los ho relevaria. Digues-los que si no’u 
volen creure, mon fill los ho farà creure.  
No’y ha infant de quatre anys avant que no 
trosege lo meu fill”.

Com han fet els que ens han precedit al llarg 
de més de cinc segles, avui, els devots de la 
Verge Nena, continuem apropant-nos al lloc 
del miracle. Hi som tots convidats: Veniu-hi, 

revivim el miracle. 
Deixem que el 
missatge que ens ve 
de Déu ressoni en 
nosaltres i ens porti 
de nou cap a ell.

Pregària a la Mare de Déu  
del Miracle
Maria de les nits estrellades i del sol clar,  

ensenyeu-nos de mirar a través dels 
vostres ulls.

Maria del cel blau i dels aires purs,  
ensenyeu-nos l’amabilitat i la joia  
del donar.

Maria de les planes i muntanyes,  
ensenyeu-nos de contemplar les obres  
de Déu.

Maria dels boscos i les prades,  
ensenyeu-nos de conviure en la pau.

Maria de l’ordi i del blat,  
ensenyeu-nos de treballar i d’agrair.

Maria de la solitud de les cases de pagès,  
ensenyeu-nos d’acollir i de pregar.

Maria de les herbes aromàtiques,  
ensenyeu-nos la senzillesa en  
el ben obrar.

Maria de la quietud i de la serenor,  
ensenyeu-nos d’escoltar i de saber 
esperar.

Maria donzella de Bassadòria,  
ensenyeu-nos la solidaritat i el perdó.

Mare de Déu del Miracle,  
ensenyeu-nos d’estimar Déu i el proïsme.

VENIU, 
REVIVIM
EL MIRACLE

Tornem a la part de Déu: 550 anys de presència de Maria al Miracle
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Festa Major 2008
Inauguració de la nova carretera d’accés al 
Miracle construïda per la Diputació de Lleida.

1 agost

Vetlla de Santa Maria, a les 10 del vespre.

3 agost

Dia commemoratiu dels 550 anys de l’aparició 
de la Mare de Déu.

Missa Major, a les 12 del migdia, presidida 
pel bisbe de Solsona, mons. Jaume trasserra. 
Seguida d’un concert de la coral Camerata 
Harmònica.

Esbart Lleidatà de Dansaires, a les 7 de la 
tarda.

XIV Musicàlia Jove del Solsonès
2 agost: A les 10 del vespre

Montserrat Calduch, piano

Natàlia Calvet, violí

Lluís Perernau, violoncel

8 agost: A les 9 del vespre

Montserrat torrent, orgue

Carme Miró, soprano

Raúl Fernández, tenor

10 agost: A la 1 del migdia

Coral La Fònica, de Freixinet

Coral De Gonde, d’Oosterzele (Bèlgica)

20 agost: A les 10 del vespre

Acadèmia Internacional de Música del 
Solsonès

24 agost: A la 1 del migdia

Jordi Vergés, orgue

Romeries i pelegrinatges  
del Bisbat de Solsona
26 octubre 

Hospitalitat de Lourdes. trobada de tardor

22 novembre 

trobada de la Vida Consagrada de la Diòcesi 
de Solsona

1 maig 2009

Parròquies d’Ardèvol, Freixinet, Matamargó, 
Santasusagna i Su

10 maig 2009

Parròquia de Cardona

22 maig 2009

Delegació de joves del Bisbat de Solsona

Tallers de Natura i Espiritualitat
Programació de les activitats de la Casa 
d’Espiritualitat, que incorporen com a novetat 
quatre tallers de Natura i Espiritualitat:  
A l’escolta de l’Esperit de la mà de les quatre estacions, 
a càrrec de Josep M. Mallarach, Vicenç 
Santamaria i Ramon Ribera-Mariné:

18-19 octubre 2008

Tardor – Terra

21-22 febrer 2009

Hivern – Aire

1-2-3 maig 2009

Primavera – Aigua

7-8-9 agost 2009

Estiu – Foc

Actes a la primavera del 2009
•  Inauguració de les obres de restauració de 

l’església del Miracle i edició d’un DVD del 
conjunt monumental (declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional per Acord GOV/71/2008, 
de 22 abril del 2008, del Govern de la 
Generalitat de Catalunya).

•  Concert de l’Escolania de Montserrat, el 
diumenge10 de maig a les 7 del vespre.

•  Restauració de la creu de la Capella de la 
Desaparició.

•  Exposició de la col·lecció dels ex-vots del 
Santuari al Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona.

•  Trobada general dels membres de 
l’associació dels Amics del Miracle.

•  Trobada de comunitats monàstiques de 
Catalunya.

•  Edició de l’Auca del Miracle, amb text de 
Just M. Llorens, monjo, i il·lustracions de 
Núria Franquet.

•  Les escoles del Solsonès al Miracle: 
participació de les escoles en un treball 
literari, a partir de la història i de l’auca  
del Miracle.

•  Aplec de Caramellaires

Cloenda de l’aniversari:  
Festa Major del 2009
9 agost: A les 12 del migdia

Missa Major, presidida pel bisbe d’urgell, 
mons. Joan-Enric Vives.
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