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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

Benvinguda al poble, Mare de Déu de la Riera.
Benvinguda a Les Borges, que és el poble dels vostres fills que us enyoraven.
Vós, Mare de Déu i Mare nostra, que sou venerada i estimada en tantíssims
santuaris, escampats per muntanyes i turons al llarg i ample de la nostra terra,
del nostre país,
Vós que volguéreu ser trobada per pastors i muntanyencs a Núria, al cim del
nostre Pirineus, i voltada de soledats per atreure amb més força la companyia
dels vostres fills,
Vós que us féreu trobadissa a la muntanya de Montserrat al cor i centre de la
nostra terra, on de tots cantons i pobles pugen els romeus a invocar-vos i
estimar-vos, des de fa segles,
Vós, Mare de Déu de la Riera, per amor als fills de Les Borges, heu baixat dels
vostres cims i soledats predilectes a la plana del nostre poble, al terme conreat
entre oliveres, avellaners i ametllers, des del vostre santuari, esdevinguda així
com una mare que s'enyora i vol estar a prop dels seus fills i ser estimada.
Cada any, en la festa del vostre Naixement i festa de poble, Vós deixeu el vostre
Santuari i els vostres fills venen a cercar-vos, i us acompanyen al poble amb
immensa alegria i entusiasme. Fins i tot us hi acompanyen il· luminant el camí i
fent gatzara els bons dimonis de Les Borges, els millors del món, que Vós voleu
que siguin bons cristians, i un dia acollireu juntament amb tot el poble a la
vostra Casa del Cel.
Benvinguda al Poble, Mare de Déu de la Riera. Tot el vostre poble és ara aquí
per acollir-vos amb amor, per saludar-vos i cantar-vos la Salve, que ens recordi
que sempre, però sobretot avui, gireu els vostres ulls misericordiosos envers
nosaltres, pobres mortals, tan necessitats del vostre amor.
És cert que els nostres ulls només veuen la vostra imatge, talla preciosa, però el
cor i la fe de tot el poble m hi sap veure i endevinar la vostra persona real i viva,
espiritualment present, i amb Vós, espiritualment presents, tots els nostres
estimats difunts de Les Borges, pares i mares i germans i avis i besavis, des de
que el poble és poble. Tos us acompanyen i s'alegren en la vostra festivitat. I
tots us preguen pels fills i parents que viuen a la terra però també com ells són
hereus del Cel.

2

I ara, Mare de Déu, que ja sou a casa, a la vostra casa de Les Borges, en
companyia de la vostra fillada,
Pregueu a Déu, que és Pare bondadós i us escolta sempre, pregueu a Déu pels
petits del poble, perquè el dia de demà segueixin el camí de salvació dels seus
avantpassats,
Pregueu també pels joves, perquè trobin oportunitats de treball i de vida digna i
honrada,
Pregueu a Déu per les famílies del poble que passen necessitats espirituals o
materials o tenen problemes de convivència.
Que la fe en Vós i l'amor a Vós, els faci vèncer totes les dificultats de la vida.
I finalment, pregueu a Déu, i sigueu Vós qui consoleu i ajudeu els afligits per
les tribulacions d'aquest món, els malalts, que necessiten tanta comprensió i
afecte, i pels vells, cansats de caminar i treballar i que ja enyoren la pau i el
repòs merescuts, i, confien en Vós.
Mare de Déu, de la Riera, Mare de Déu de Les Borges,
Que el vostre Poble pugui sempre viure en pau i alegria en el
treball i en el descans, i dia pugui disfrutar la plenitud de la vida i felicitats
perdurables al Cel. Amb Vós i amb tots els Sants. Amén.
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