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Sant Isidre, exemple de perseverança
Omella presideix la missa solemene de la parròquia de Sant Isidre Llaurador i
demana la pregària com a recepta per a l'esperança,
Omella presideix la missa solemne de la parròquia de Sant Isidre Llaurador i
demanant l'oració com a recepta per a l'esperança
17 maig, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquest dilluns de Pentecosta la parròquia de Sant Isidre Llaurador va celebrar solemnitat del
seu patró amb l’arquebisbe Mons. Joan Josep Omella, encarregat de presidir l’Eucaristia amb
el rector Mn. Francesc Prieto.
Del 10 al 16 de maig han tingut lloc diversos actes a la parròquia organitzats pels feligresos

|1

Sant Isidre, exemple de perseverança

de Sant Isidre d”Hospitalet del Llobregat, amb motiu de la festa patronal. El dia que va
aglutinar a més gent però, va ser el dilluns, quan l’arquebisbe Omella va assistir per a
presidir la Solemnitat del patró.
Plena de gom a gom, va tenir lloc la celebració on van participar grans, joves i els més
menuts de la feligresia en un missa molt familiar i amb molt caliu. El patró, Sant Isidre, va ser
el centre de l’homilia de l’arquebisbe, un home de família, assalariat i humil, que dia rere dia
mirava de complir amb la seva tasca de marit, pare i treballador. Enmig de l’homilia, Omella
interactuava amb els nens, preguntant-los diverses facetes d’aquest Sant, i d’aquesta
manera, donant-los a conèixer com havien d’actuar ells a casa amb els pares i a l’escola amb
els companys i professors.
Perseverança i pregària
Omella va destacar la paciència del Sant, la paciència d’un sembrador, que sempre està a
l’espera que surti el primer brot. Un pilar fonamental per a tot aquell que té propòsits
personals i laborals, i que a la llarga, dóna lloc a un fruit. Va animar a tots a no defallir i
sobretot a tenir perseverança tot i els possibles entrebancs.
L’arquebisbe va afegir també la clau per no decaure: la pregària. Va insistir en la importància
de reﬂexionar en silenci i dedicar diàriament un temps a l’oració, per parlar amb Jesús i
aproximar-nos més al que Ell demana.
Per acabar, va tenir lloc la veneració de la relíquia de Sant Isidre Llaurador. Es tracta del
moment més popular de la celebració, quan té lloc seguidament, la benedicció de les roses,
signe de Sant Isidre i dels pans farcits de xocolata. Aquests van ser afegits per la mateixa
parròquia, simbolitzant així la tasca de Sant Isidre, que portava el “pa” a casa com a fruit del
seu esforç.
Com a record d’aquesta primera visita a Sant Isidre Llaurador, els feligresos i el rector van
obsequiar a l’arquebisbe amb un dibuix iconogràﬁc del patró. Omella va quedar-se després
per a veure el ball de sardanes, que va tenir lloc als peus de la parròquia.
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