La Paraula de Déu ens diu...
Després els apòstols se’n tornaren a
Jerusalem des de la muntanya
anomenada de les Oliveres, que és a
prop de la ciutat, a la distància que és
permès de recórrer en dissabte. Van
entrar-hi i van pujar a la sala de la casa
on es reunien. Eren Pere, Joan, Jaume,
Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu,
Jaume, fill d’Alfeu, Simó el Zelós, i Judes,
fill de Jaume. Tots ells eren constants i
unànimes en la pregària, juntament amb
algunes dones, amb Maria, la mare de
Jesús, i amb els germans d’ell.

La imatge de la
Mare de Déu del Loreto
L’actual imatge és de fusta i fou entronitzada
al seu cambril l’any 1965. Es tracta d’una
reproducció fidel de la primitiva imatge que
va ser cremada al 1936. Es obra de Jaume
Perelló, que també es l’autor dels magnífics
frescos que hi ha darrera del cambril,
restaurats més recentment per ell mateix.

Quan va arribar la diada de Pentecosta es
trobaven reunits tots junts. De sobte, com
si es girés una ventada impetuosa, se
sentí del cel una remor que omplí tota la
casa on es trobaven asseguts. Llavors
se’ls van aparèixer unes llengües com de
foc, que es distribuïen i es posaven sobre
cada un d’ells. Tots van quedar plens de
l’Esperit Sant.

Prega...
De Loreto anomenada,
Vós, Verge i Reina imperial
Mare de tots, Advocada,
de Natzaret natural.
En totes necessitats confiem en Vós,
Senyora. Sereu nostra protectora,
guardant-nos vinyes i blats; també els
sembrats eixuts, fora pedra i temporal.

L’ermita és oberta el primer dissabte
de mes al matí i sempre que es demani.

Atura’t, pensa-hi...
La parròquia, una porta oberta
Des del voltant d’aquesta ermita de la
Mare de Déu del Loreto s’hi veuen dos
pobles, cadascun amb el seu campanar.
Cada església ens parla de la comunitat
d’homes i dones que s’hi aplega, per
celebrar, per compartir la fe, l’esperança i
la caritat...
Potser hi ha alguna vivència relacionada
amb la pròpia parròquia del poble o de la
ciutat que et ve present. Podria tractar-se
d’un fet molt puntual i precís, lligat amb
alguna persona en particular; o potser és
un procés llarg i fecund, viscut amb
naturalitat... En ocasions aportarà un
record positiu, en altres, restarà borrós...
L’advocació de la Mare de Déu del Loreto,
d’orígen italià, ens parla de la casa de
Maria, la llar on es forja l’estimació i es
fonamenta un camí de vida. També la
parròquia és la llar de la comunitat
cristiana, “és presència eclesial en el
territori, àmbit de l’escolta de la Paraula,
del creixement de la vida cristiana, del
diàleg, de l’anunci, de la caritat generosa,
de l’adoració i la celebració” (EG 28)
El papa Francesc continua: “somio una
opció missionera capaç de transformar-ho
tot, per tal que els costums, els horaris, el
llenguatge i tota l’estructura eclesial es
converteixi en una via per a l’evangelització més que per a l’autopreservació” (EG
27). Això comença per la parròquia i, potser, tu també hi pots tenir part.

Nota històrica
Situada al turó del Puigrodó, tocant a
Bràfim, s’alça l’ermita de la Mare de Déu
del Loreto. El temple és d’estil neoromànic i
compta amb unes vidrieres importants, de
1892, d’en Rigalt de Barcelona.
L’edifici va construir-se entre els anys 1889
i 1892, després d’haver-se enderrocat la
primitiva ermita del segle XVII, que va ser
utilitzada al llarg de 225 anys (1664-1889) i
que havia estat edificada per hostatjar la
imatge de la Mare de Déu que el sacerdot
Pere Codol havia portat d’una peregrinació
de Roma.
Als anys seixanta del s.XX s’hi van fer
obres de restauració i condicionament de
l’entorn. Ara hi ha una zona obaga plena de
vegetació amb taules, fonts, i serveis que
cobreixen les necessitats dels particulars i
col·lectius que escullen aquest lloc per a les
seves activitats.
Tot l’entorn resulta un escenari magnífic per
passar unes bones estones d’esbarjo, ja
que les zones ombrívoles de pins i oliveres
així ho permeten.

Ermites i advocacions de la
Mare de Déu a l’Alt Camp:
un itinerari cultural i espiritual
L’Any Sant de la Misericòrdia que ha
convocat el Papa Francesc ens convida a
pelegrinar als santuaris i ermites de la Mare
de Déu del nostre arxiprestat. Aquest
pelegrinatge ens ajuda
redescobrir la
presència propera de Maria en tantes
imatges venerades i Ella és sempre camí
cap al Senyor, camí de fe.
Fem aquesta veneració amb l’esperit de
recerca de Déu, d’escolta de la Paraula, de
pregària i de reconciliació. En aquests llocs
sants trobareu la Mare de la Misericòrdia.
Que la dolçor de la seva mirada ens
acompanyi en aquest Any Sant, perquè
tots puguem redescobrir l’alegria de la
tendresa de Déu.

Mare de Déu
del Loreto de
Bràfim

Els altres llocs marians específics
de l’Alt Camp
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PARRÒQUIA DE SANT JAUME
DE BRÀFIM

Patronat de l’ermita:
Tel. 977620100 / 699235135
a/e: ermitadeloreto@gmail.com
Mossèn:
Tel. 659758417
a/e: jalopez@arqtgn.cat

1. Mare de Déu de Montserrat de Montferri.
2. Mare de Déu del Roser de Vallmoll.
3. Mare de Déu del Remei d’Alcover.
4. Mare de Déu de la Llet de Puigpelat.
5. Mare de Déu de l’Esperança de Figuerola
6. Mare de Déu del Lledó de Valls.
7. Mare de Déu la Candela de Valls.

ARXIPRESTAT DE L’ALT CAMP
ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

