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Puig vo. lém Tie '1 cor s' abrasi
Ab I' amor que 'us consumia :
Alcansaunos sant Ignasi
Ser ben devots de Maria.

Seguint la santa pobresa
Per Viladordis passabau
Y A can Mercetas captabau
Com ho feyau en Manresa,.
Entrant abans ab prestesa
A saludar A Maria : etc.

En eix temple parroquial
De la Mare de Salut
Tresors grans hi ¡liaveu rebut
De la gracia Divinal,
Los vebins memoria tal
Celebran ab alegria : etc.

Una temptació traidora
Que en Manresa `us molestaba
Entram aquí s' aplacaba
Reclamant A la Senyora,
Vostres vots en aquella hura
Renovau ab energia etc.

Inflamat d' amor de Deu
Tinguereu per llarch espay
En eix 'loch un fort desmay

V. Dra pro 'aphis, sancta ignati.

Que tots los sentits perjeu;
Quant aqueix mon no veyeu
Altre se us ne descubria: etc.

Enamorat vostre cor
De la Verge Soberana
Veniau cada setmana
A darli probas d amor
Es per lo poble un tresor
La pedra que 'us sostenia: etc.

Aqui un éxtasis tinguereu
En que Christo vos visita
Y dons de gracia infinita
Ab abundancia rebereu,
A sant Pere allí y vegereu
Y també A la Verge Pia: etc.

Part d' almoyna que rebiau
Deis amos de las Nlercetas
Entre las gents mes pobretas
Ab amor la repartiau,
Y ademés darlos soliau
Lo pa de sabiduria • etc.

En proba d' agrahiment
Quant de aquest pais marxareu
Als benafactors deixareu
Lo cinyell de penitent,

R. Ct digni efficiamur pro. missionibus Christi.

Ells reberen tal present
Com prenda de gran valia: etc.

Retort de gran santedat
Eix arreu de penitencia
Sempre mes la descendencia
D' esta casa ha venerat,
Y devot 1' ha visitat
Qui en vostre favor confia: etc.

La dévoció fomentant
D' exa parroquia '1 veynat
Un Jubileu hajlograt
Del Papa, que es tresor gran
De Pascua d' Esperit Sant
$e guanya en lo segon dia: etc.

Puig que en vida edificau
Aqueix terme, Sant gloriós
Denehiunos piadós
Ara que en lo cel reynau,
Feu que tots morint en pau
Siam de vostra companyia: etc.

TORNADA.

Puig vcrlém que'l cor s'abrasi
Ab l'amor que‘us consumia:
Alcansaunos sant Ignasi
Ser ben devots de Maria.

Dens, qui ad majoram tui nominis gloriam propagandam, novo per beam Igaatium subsidio mhantam Eccletiam roborasti ;

concede; ut, ejus auxilia et imitatione, cortantes in terris, c)::-Ari cu	 ipso mereamur n cabs. Dui vivis, etc.
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Manresa, febrer 1999

VILADORDIS I SANT IGNASI DE LOIOLA
VILADORDIS es un Hoc assolellat i obert a la natura. Un Hoc de sembrats, de vents i de silencis. Complí mil anys

de vida documentada en 1983, i té una rica història de conreus i enginy tant agrícol com ramader.

El Santuari de la Salut de Viladordis encisà el pelegrí Ignasi de Loiola, de qui sabem que freqüentava aquells
límits, que li oferien un repos espiritual indispensable.

VILADORDIS significa en Hall Vil.la Ordeorum, i traduft al català, és el «mas dels ordis».
La Mare de Déu de la Salut es visitada sovint pels manresans a Viladordis, i d'uns anys ewe el seu atractiu ha

crescut, perquè s'han repicat les pedres i il.luminat de dins els arcs romànics, l'altar major sobresurt amb sòbria
elegància, i tot a l'entorn hi veiem el bell contrast de l'herba i de la Ilum que tranquil.litzen el cor.

Els processos de canonització del Pare Ignasi tinguts a Manresa l'any 1595, del 20 d'octubre al 4 de novembre,
proporcionen testimonis entranyables que, tot recordant Ignasi, fan esment de Viladordis.

En efecte: ./ digué que ell (Maurici Soler, canonge de la Seu que tenia 55 anys) oý a dir a la dita Agnes Solera,
Ia seva mare, que dit Pare Ignacio feya los exercicis de penitencia y oratió en la capella del hospital de Sancta Lúcia,
y també que anava molt sovint a la capella de nostra Senyora de Viladordis». 0Y veu ell testimoni que vuy en dia se
tenen en gran compte, reverencia i veneració las ditas capellas de Sancta Lúcia y de nostra Senyora de Viladordis,
y també la cova o balma».

«I digue que ell testimoni (Maurici Bertran, llaner de sixanta anys d'edat) oý a dir moltes i diverses vegades al
Miguel Bertran, son pare, que dit Pare Ignasio anava molt sovint en la capella de nostre Senyora de Viladordis».

.Y que Lambe era temptat del dimoni un dia venint de la capella de nostre Senyora de Viladordis», com ho
testificà la muller de Mateu Africk Eleonor, quan ella tenia 54 anys.

.Un monjo de Montserrat sentía dir i ell mateix així ho veié que els manresans veneraven la cova i l'església de
Viladordis, perquè eren els llocs on el Pare Ignasi havia fet penitencia».

Només hem recollit alguns testimonis que proven la vinculació mariana de Sant Ignasi de Loiola amb el santuari
de Viladordis.

Faci la Mare de Déu de la Salut que lalum, el consol, la pau i el bé mai no manquin als devots que la visiten. I que
l'ordi i el blat multipliquin per a profit de tots.

JOAN SEGARRA, SJ
Manresa, 8 de setembre de 1990
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