La Basílica de la Sagrada Família
i l’Abadia de Montserrat ens van
convidar a l’Eucaristia presidida pel
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
el Dr. Lluís Martínez Sistach i concelebrada per l’Abad de Montserrat, el
Pare Josep Maria Soler i els sacerdots
assistents.
En aquest dia tan assenyalat es va fer la
presentació i benedicció de la imatge de
Sant Benet, obra de l’escultor Manuel
Cusachs situada a l’absis de la Basílica.
Després de descobrir la imatge de Sant
Benet es va llegir la pregària següent
dirigida al sant patró d’Europa.

"Oh gloriós Sant Benet, ens dóna goig
venerar-vos des d’avui aquí en el Temple de
la Sagrada Família. El servent de Déu Antoni
Gaudí, ja havia previst que la vostra imatge
restés encimbellada amb altres sants en l’absis
i amb la vostra germana Escolàstica. Ara,
hem col·locat la vostra imatge al costat de
St. Bernat de Claravall. Vós, Benet de Núrsia,
molts segles abans l’anticipareu el vostre mestratge i espiritualitat. Aquí, com en el monestir
de Poblet, us veiem junts. Sant Benet i Sant
Bernat pregueu per nosaltres!.
Quantes coses santes ens ensenyeu en la
vostra Regla: “els monjos no anteposin res al
Crist, el qual en dugui tots plegats a la vida
eterna”; “que els hostes siguin rebuts com al mateix
Crist”. I segons aquest esperit i pràctica ho trobem quan
som acollits en els vostres monestirs com en el nostre
Montserrat”. Quin goig la missa conventual i l’ofici diví!.
Amb tot l’encert sou patró d’Europa. Amb la vostra
espiritualitat, els monjos successors, a través dels segles,
han influït en tot, “ora et labora”, prega i treballa. És
com ho veiem en la nostra Catalunya, amb el fundador
gran abat Oliva."
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