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MARIA, MADRE DE LA CLEMENCIA

"Ego enim accepi a Domino quod et
tradidi vobis..." ( I Cor. 11, 23). Amb estes paraules
-"Jo, efectivament, vaig rebre delSenyor la mateixa
tradició que us he transmés..."- sant Pau ens fa
donació a tots els cristians, mitjangant els Corints, de
la penyora i dó més gran d'Amor que pot haver al cel
i a la terra: el Cos i la Sang de Jesucrist el Nostre
Senyor, per la memória del sacrifici de la Creu a
I'Eucaristia.

També tots els anys els fidels d'esta
parroquia de Suera tornem a rebre la tradició dels
nostres avantpassats en la Fe, i que és la mateixa
d'aquells cristians dels temps de I'Apostol: que
Jesús, plé d'amor clementíssim, es lliurá a la Creu
per tots nosaltres i ens convidá a viure el sacrifici
redemptor, fent real l'ápat eucarístic. Es a dir: amb
les nostres festes majors celebrem la tradició
cristiana més gran, I'Eucaristia i la Creu. El motiu és
l'alegria d'un fet que recordem: el 190é trasllat del
Strn. Sagrament alTemple Nou.

Celebrar l'Eucaristia és celebrar la tradició
cristiana de "l'ápat - menjar i de la Creu". Per aixó, la
nostra gent suerenca, d'arrels profundament
religioses, trobá el nexe de la festa Eucarística en la
devoció ferma alStm. Cr¡sto de la Cleméncia, aquells
que seien amb vestit festiu a I'entorn de la Taula per
menjar el Cos ibeure la Sang del Crist, es plenaven
de forga per a carregar amb la Creu fins el Calvari,
una creu joiosa per més que difícil -com la mateixa
vida-; clar que la mirada, entre boires, trobava la
figura valenta de la Mare de Déu ('Juxta crucem
lacrimosa, stabat Mater Dolorosa"), que invitava a
tots a §eguir i fer alló que diguera el Fill -'Teu tot allÓ
que vos diga" (Jn. 2, 5)-. l, de quina mena els fidels
de Suera ho feien, festejant la gran tradició de la

Clemérrcia Eucarística.

Este any -Any Mariá-, a les nostres Festes
Majors Religioses, també rebem la invitació de la
Mare: "feu tot alló que vos diga Jesús". La Mare de
Déu es per a nosaltres bona mestra i camí; la seua
vida, tota plena de la grácia de Déu, és el rnodel idílic
per a tota vida cristiana; la seua dedicaci5 total a viure
els plans de Déu per a un Arnor Salvador, la fan camí
d'eixe Amor cap als homens i del no-acabat-amor
dels homens cap a la salvació. Maria, Mare de Déu i
Mare nostra, és a les nostres festes la lluminositat
del cel que s'obri a una participació en la vida de Déu
per l'Eucaristia i la Cleméncia de la Creu.

Les Festes Majors dins d'este Any Mariá,
poden ser una alegria devota i agraida a Maria {esta
de la Cova Santa-, per ser Ella elvehicle graciós de
I'Amor Diví en I'Encarnació, el Naiximent i la lnfantesa
de Jesús, i I'Amor profund i obert a tots essenl
deixeble avangada de la Paraula i del Reine als
camps de Palestina, als peus de la Creu, al matí de la
Pasqua i a la glória de la Pentecosta. Resultats per a
Maria: lnmaculada, Verge - Mare, Santíssima,
Assumpta al cel... i Mare i camí de tots.

Dignifiquem per Maria a la xica, a la jove, a
la dona, a la velleta, en estes notres festes
patronals. Que la jove veja en Maria, a la ferma
serventa del Senyor, valenta davanl del rnón. Que la
festa no siga la degradació moral de la joventut,
quan té per animadora joiosa a la jove Mare del Cristo
de la Cleméncia.
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