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EDI TORIAL
ESPERANÇA I INCÒGNITES PEL NOU ANY
I arriba Nadal, i el final d’aquest 2020. Globalment, un Nadal molt diferent a la resta
d’anys. Globlament un 2020 per oblidar , i
per rebre el nou any 2021 amb esperances
de que tot anirà millor, que junts vencerem
aquesta pandèmia, i que la gran feina de tots
els professionals sanitaris, professionals de
residències, cuidadors i cuidadores de gent
gran o de persones amb discapacitat, dels
professionals farmacèutics, cossos de seguretat, responsables governamentals, voluntaris
de tots els àmbits, serveis religiosos, mitjans
de comunicació, i la comprensió, paciència,
i col·laboració de tothom; es vegi recompensada amb la tornada a una vida relativament
normal, amb la reactivació d’aquelles activitats que s’han vist molt afectades com la
cultura, la restauració, o l’esport, i amb la tornada a les activitats d’entitats com la nostra.
Tenim ganes de tornar a fer trobades familiars,
de sortir amb les amigues i els amics, d’anar a
estudiar o a treballar sense fer ús de la mascareta, i d’omplir els carrers de vida. I a nivell
d’Hospitalitat, tenim ganes de tornar a gaudir
d’una trobada comarcal o diocesana en motiu
de la festivitat de Lourdes, de reunir-nos al voltant d’una taula en una sortida, de trobar-nos
amb les altres hospitalitats catalanes a Montserrat, de la festa de Sant Jordi, de les colònies
d’Alpens, de la trobada estival a Lourdes de la
Nou, de la Romeria a Juncadella, al santuari del
Miracle, o al de La Gleva; de la castanyada, de
la xerrada d’Advent, de les torronades i Pastorets per Nadal, i com no, de tornar a Lourdes,
de tornar a la Gruta i dir a la Verge: Som aquí!
Però potser ens caldrà esperar una mica
més, potser ens caldrà aguantar una mica
més, i treure una mica més de forces de
dins nostre. Aquesta força la podem trobar
en l’esperança, i en aquests dies de Nadal, en l’alegria del Jesús nat en els nostres
cors i en els pessebres de les nostres llars.

Ara per ara, no sabem com serà el 2021. Tot és
una incògnita, no podem assegurar res encara
que les ganes hi siguin. Hem de veure com van
evolucionant les coses, com es desenvolupen
i que ens diuen els responsables del santuari al
mes de febrer. Les juntes diocesanes i comarcals estan treballant igualment en un possible
pelegrinatge del 12 al 16 de juny, programant els
possibles actes i tota la infrastructura que comporta. En quant a la primera activitat de l’any
que és la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, cada comarcal, en el cas de l’Hospitalitat de
Vic, i per la seva banda, l’Hospitalitat de Solsona, us informarem si fem la festa encara que sigui amb la celebració només de l’Eucaristia, o si
s’anul·la fins un proper any. Pas a pas, mica en
mica. De mentre ens hem anat reinventant, fent
alguna trobada en forma d’Eucaristia quan ha estat possible, fent un pelegrinatge virtual a través
de la televisió, o revivint molts moments a través
de les xarxes socials. I pregant, pregant per que
tot això acabi, i per les persones de l’Hospitalitat
que ens han deixat aquest any, sobretot per elles
Des d’aquí una abraçada molt gran a les seves
famílies. Que la Verge ens ajudi i que un dia no
gaire llunyà, ens poguem tornar a abraçar i dirnos en persona...”Que tinguis un Bon Nadal!”

AGENDA
FEBRER:

Possible festivitat de la Mare de Déu de

Lourdes
JUNY:

Del 12 al 16 - 53è Pelegrinatge a 		

			

Lourdes

(totes les activitats estan pendents de confirmació
segons evolucioni l’estat actual de pandèmia)
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LOURDES 2020
AQU EST ANY NO HA POGUT SER
Encetàvem el 2020 amb ganes de que arribés el mes de juny, i poder fer el 53è Pelegrinatge a Lourdes. Arribava el mes de
febrer, i en les respectives trobades, ensenyàvem el cartell i anunciàvem amb alegria un nou pelegrinatge previst del 6 al
10 de juny, amb la novetat de l’assistència
al musical Bernadette de Lourdes com a
traca final d’enguany, i de cop, sense saber com, una pandèmia a nivell mundial
ens afecta i ens obliga a cancel·lar-ho tot
De seguida se’ns encomana una gran tristor, no només per no poder anar a Lourdes, sinó
per les terribles conseqüències que això tenia en la salut i en la vida de moltes persones.
Però, se’ns obria una possibilitat, una finestra de llum, la possibilitat d’anar-hi més endevant,
si el santuari es reobria després de tancar portes. I així, vam reservar unes noves dates
previstes del 26 al 30 de setembre. Semblava que sí, però al final, tot i una lleugera millora,
a mesura que s’anava apropant la segona data prevista per fer el pelegrinatge, cada vegada vèiem més difícil anar-hi en peregrinació. Hauria estat una imprudència per part nostra
fer aquest pelegrinatge en aquests temps de pandèmia que correm, i encara que es deia
que ja estava tot controlat (ja hem vist els resultats negatius tot l’estiu), no podíem exposar a ningú a cap risc, i encara menys al gran col·lectiu de persones que formeu part de
l’Hospitalitat, la majoria en situació de risc, ja sigui per motius de salut o d’edat avançada.
I no era pas per falta de ganes de fer la nostra visita anual a la Mare. Vàrem esperar fins
l’últim moment abans de prendre la decisió. Als membres de l’Hospitalitat ens va saber
molt de greu haver de comunicar aquesta decisió. Sabem que tots espereu amb ànsia
aquests dies, però el risc que corríem era masa gran per avernturar-nos. No ens hauríem
perdonat mai que per aquesta NO decisió, haguèssim tingut algun contratemps. Ja sabem per avançat que la Verge no ens ho tindrà en compte, perquè ella que ho sap tot,
ja està al corrent del virus que corre en aquest temps. Hem de demanar-li que ens ajudi a superar aquesta crisi que estem vivint, ella ho pot tot, i si li demanem amb molt fervor segur que ens ho concedirà. Com diu un cant marià que l’any passat a l’acomiadarnos ressonava en el nostre interior, com una premonició: “Oh Verge beneïda, ja us haig
de deixar, Si alegre aquí venia, molt trist me n’haig d’anar. Fins un altre dia al Bon Déu li
plau!!! Adéu siau Maria, Regina adéu siau, adéu siau, Oh Verge! Oh Mare, adéu siau...”
Recordem de mentres la visita que vàrem tenir a casa nostra de les relíquies de Santa Bernadeta, i que ens va omplir el cor de goig i felicitat. Uns dies inoblidables que no ens treuen
el desig de pelegrinar a Lourdes, però que ens van ajudar a carregar una mica més les piles
en espera d’un proper pelegrinatge, que sigui quan sigui, US HI ESPEREM A TOTS I TOTES
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EL MISSATGE DE LOURDES
Quan se li demanava a Bernadette que descrivís l’aparició, ella responia:
“...Ella somriu, però quan parla dels pecadors es posa trista, però mai enfadada...”.
Bernadette ens ha transmès algunes frases, poques, tan poques que segurament podrien
quedar reflectides en una sola pàgina d’una llibreta. Aquella Dama somrient ens ha deixat un
missatge de vida, que aconsegueix la seva força per la seva coherència amb l’evangeli, i es
resumeix en quatre paraules: Pobresa, Pregària, Penitència i Vida en Església. I sols després, en una de les darreres aparicions “Aqueró” va dir el seu nom:
“Jo sóc la Immaculada Concepció”, dona nascuda sense pecat, sense la nostra tendència al mal. El seu “Sí” generós inaugura la història de la nostra salut.

POBRESA
Quan l’any 1858 la Senyora es va aparèixer
a Bernadette, no va triar una noia instruïda,
llesta, ni ben educada –d’acord amb les normes del S.XIX– sinó una analfabeta pobre, de
salut fràgil i que vivia de la caritat dels altres.
La pobresa és la primera part del missatge,
Bernadette sempre recordarà que la Senyora “Em mirava com a una persona, em tractava de vostè”. (18 de febrer-3a. aparició)
El que nosaltres trobarem a Lourdes són pobres, tant se val si tenen fets de rics. Pelegrins
ordinaris vinguts del món sencer, fent estalvis durant mesos, i de vegades anys sencers
per aconseguir anar a un pelegrinatge; malalts o amb discapacitats, faltats de la més elemental de les riqueses, la salut; persones en situació d’atur, o joves sense perspectives de
feina, amargats o decebuts de la vida; o gent sense altres històries, però amb mancances:
faltats d’afecte, de projectes, d’ideals; gent decebuda pels cristians, per l’Església... En fi,
tots aquells que trobareu aquí tenen una ferida, potser amagada, però ferida en definitiva.
La seva visita a la Gruta, tant si viatgen com a
pelegrins com si ho fan com a turistes, és una
crida a la Mare de Déu: “Senyora, jo estic malalt,
sol, sense defenses, veniu a ajudar-me...”
Que les nostres paraules, mai no menyspreïn
un pobre; que els nostres gestos, mai no neguin un pobre. Però, qui és pobre? Potser
nosaltres mateixos, que hem perdut el nostre somriure, o que no sabem treure del nostre cor, massa sec, una mica de compassió.

PREGÀRIA
¿Sabíeu que les tres primeres aparicions, a Massabielle, van ser silencioses? Què feia la Senyora, “la petita Senyoreta” Com deia Bernadette?
Ella resava, no coneixia altra oració que aquella que resava cada nit amb la família, el Rosari: la Senyora portava un rosari a les mans i el passava en silenci;
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Bernadette mirava i la imitava.
El pelegrí que arriba a Lourdes es dirigeix vers la Gruta, es para i mira... mira arreu... abandona les seves preocupacions, deixa anar el seu cor, mira. Aquesta és la primera pregària: contemplar. Mira l’estàtua blanca en silenci, no son necessàries les paraules. Després mira el seu
voltant, aquells que estan allà, i els veu. Ell sap, després d’una llarga contemplació, que la
Senyora l’escolta i, aleshores, intenta resar un Ave Maria, per a ell, per a les seves necessitats, i
després, encara que no el coneix, una segona per a aquell malalt que està veient al seu costat.
Serem testimonis de tantes pregàries! A vegades ens veurem afectats, en altres ocasions, però, sorpresos. Nosaltres, moltes vegades, pensem que no sabem pregar... Però,
per pregar, no cal fer una dissertació dirigida
al bon Déu! Pregar és, per damunt de tot, mirar i escoltar, donar marge a l’Esperit Sant per
entendre’l. Veure la mirada de l’altre per percebre la revelació de l’infinit.

PENITÈNCIA
(8a a 11a aparicions)
- “Penitència, penitència..”
- “...veritat que no us farà res besar el terra, arrossegar-vos de genolls i menjar l’herba per
els pecadors?”
- “Aneu a veure a la font i renteu-vos”
Quines peticions més estranyes... tant per a nosaltres, avui, com, en el XIX per als testimonis directes de les aparicions. Bernadette serà capaç d’arrossegar-se pel fang?
O de rentar-se amb aigua bruta? Bernadette va ser tractada de boja... d’il·luminada.
Recordem la Bíblia, aquests gestos son els símbols de la penitència a les escriptures: cobrirse de pols; menjar herbes amargues, el bateig de penitència de Joan Baptista al riu Jordà...
El més important és que la petició de la Senyora, no és perquè sí, sinó per als pecadors. La penitència, per a un cristià, no ha de ser masoquista, o un rècord ascètic. Ha de ser per a nosaltres, en relació amb els altres, i amb el Crist.
Penitència vol dir conversió. Canviar la mirada, canviar la direcció de les nostres vides i els nostres actes. Decidir d’abandonar l’egoisme i la laxitud, i assumir un nou dinamisme per correspondre a allò que l’Esperit Sant ens fa descobrir a la pregària.
El primer pecador no ens cal anar a trobar-lo gaire lluny, segurament som nosaltres mateixos.
Canviar la nostra mirada, interior i exterior, segurament serà difícil. Es inútil fer-se
il·lusions, destruir la nostra càrrega d’egoisme ens costarà molts esforços. Els nostres treballs de cada dia seran les nostres primeres ocasions de penitència, el nostre cansament físic o espiritual, serà la nostra penitència. Sapiguem viure seguint
el camí de l’Evangeli, sense males cares, amb un somriure a la boca i amb bon humor.
Penitència per compte dels pecadors, seran els esforços que nosaltres fem per aquells a qui estimem, per mantenir la pau entre els homes, ...
Recordem que el primer penitent és Jesús, que va donar la seva vida per nosaltres a la Creu, malgrat que Ell no tenia cap culpa. Quan fem el “Via Crucis” ,
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revivim el camí de la via dolorosa que és la nostra salvació. L’aigua de les fonts, de les piscines, no són una superstició que es porta a casa de tornada, especialment a l'àvia, per
plaer, és el record del obsequi fet pel Senyor: el Baptisme, signe de la nostra salut. Potser
voldrem introduir-nos a l’aigua de les Piscines com a record del nostre bateig, com un nou
començament de la vida. I si ho desitgem, demanarem el Sagrament de la Reconciliació, bé
sigui a un dels sacerdots que ens acompanyen, bé sigui a la Capella de les Confessions.
Un darrer apunt: la penitència hom se la dóna ell mateix, no els altres.

VIDA EN ESGLÈSIA
(13a aparició – 2 de març de 1858)
- “Ves i digues als capellans que es construeixi
aquí una capella, i que s’hi vingui en processó”
Aquest missatge no és per Bernadette, la Senyora li demana de transmetre’l als capellans, a
l’Església. Que els cristians es reuneixin aquí,
que hi vinguin en pelegrinatge, com Església,
diocesana o universal. Nosaltres els cristians
no estem sols, la Verge, Mare de l’Església,
ens ho recorda aquí, amb aquestes paraules.
Tots junts, prenem consciència de les nostres
vides, de la nostra pobresa; tots junts resem,
busquem noves fórmules per convertir-nos i
seguir les meravelles i exigències de l’Evangeli.
Els pelegrins descobreixen la universalitat
de l’Església a Lourdes: la missa internacional, la processó Eucarística, la processó Mariana o de les torxes, son moments
de trobada on les nostres diferències racials o culturals son acceptades en la unitat.
L’Hospitalitat és una cèl·lula d’Església. Seguint les instruccions del bisbe de
Tarbes-Lourdes per acollir i servir els pelegrins, i en aquest acte de servei, a prop
d’ells, donar testimoni de l’amor del Senyor. És aquest el nostre paper principal?
Aquí,
a
Lourdes,
serà
molt
fàcil,
l’ambient
ens
hi
porta,
l’amistat
dels hospitalaris, i dels pelegrins, també, però demà?, quan arribem als nostres pobles o ciutats, en un món força secularitzat, serà necessari un coratge especial per continuar testimoniant el Crist Salvador, i això serà per nosaltres força més complicat.
Una de les gràcies de Lourdes és el nou impuls donat a la nostra fe, que ens ha d’ajudar
a trobar la força i el coratge diari d’una vida cristiana, activa, quan tornem a casa nostra.
En definitiva el missatge de Lourdes és molt senzill, és un resum concentrat de l’Evangeli. Saber-se pobre i pecador; tenir necessitat de Déu; necessitat de trobar-lo en la pregària, de saber
escoltar
la Paraula; necessitat
de convertir-nos, de canviar la nostra mentalitat, de descobrir
l’Església
fraterna, universal; multiracial,
destruint
les fronteres entre races i cultures.
Senzillament això és Lourdes.
© www.lourdes-france.org
© de la traducció al català: Fc. Xavier Gambús Freixa
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Apèndix)
Per complementar aquest missatge, ens agradaria fer-ho amb un text de fa alguns anys,
però que és interessant rellegir-lo, no només avui, sinó potser cada any, just el dia abans de
marxar, per posar-nos en situació i saber Què és Lourdes, sense treure ni negar a ningú el
què significa per cadascú...
Tu què vas a Lourdes
Quan arribis a Lourdes i passis aquells carrers i places nets i florits, no et deturis, encara
no ets a Lourdes. Quan et cridi l’atenció la fortalesa damunt la penya, la verdor de les muntanyes, la cantúria del riu, no et deturis per contemplar-los, espera, encara no ets a Lourdes.
Quan passis pels carrers plens de botigues, capaços d’escandalitzar a qualsevol,
per la “mercantilització” de la fe, no et deturis ni t’escandalitzis, perque encara no ets a
Lourdes.Quan t’admirin les escultures de marbre, la dolça majestat de la Verge Coronada, la grandiositat de la basílica, segueix endevant! Encara no ets a Lourdes!
Obre de bat el teu cor, mira, afluixa el pas,estàs arribant a Lourdes, Mira aquests homes i dones, nois i noies, arrossegant petits carros, empenyent lliteres, pas lleuger o pas
cansat, esquena dreta o esquena corba, però amb un somriure als llavis i una alegria als
ulls que et costarà de comprendre, és que estàs arribant a Lourdes. Mira aquelles dones i
homes, nois i noies, malalts estrafets, impossibilitats o amb idiòcia, però amb un somriure
als llavis i una pau en el rostre que no podràs comprendre, és que estàs arribant a Lourdes.
Mira aquell home jove agenollat davant la Gruta, braços en creu al costat d’un cotxet, on
malviu un infantó mongòlic, i escolta amb el cor el poema de la fe i esperança que està
confegint: és el poema de Lourdes. El poema dels peus sans que s’acomoden al pas del
desvalgut, de les mans fortes que el guien i el sostenen, dels ulls entelats de tendresa que
assenyalen el camí al cec,dels llavis que fan la seva pregària d’esperança dels sords-muts...
Escolta el silenciós poema de Lourdes que diu, sense paraules, com en són de certes les
Benaurances, com n’és de possible que els homes s’estimin els uns als altres tal com Crist
ens ha estimat... Ho vas comprenent? Has arribat a Lourdes! I si poguessis entrar a les piscines on hi pots anar per amor al germà, mai per curiositat,et sentiries trasbalsat per la fe
humil dels qui, nus de tota càrrega material, arriben als peus de la Mare de Déu, passant pel
bany de purificació i conversió, presentant-li sofriments, malalties , penes i esperançes, per
sortir-ne alliberats i purificats,.. Llavors, sí que hauries arribat a l’íntima realitat de Lourdes.
I en aquest moment, quan sents que quelcom d’inexplicable et remou el cor, i que et baixen
galtes avall, dues llàgrimes, dolçes i incontrolades, camina, mira les muntanyes, escolta el
cant del riu, admira les escultures, la basílica, la fortalesa, les flors i els jardins, deturat si
vols a comprar algun record, perque ja res t’arrencarà del cor, l’autèntica visió de Lourdes.
MaDolors Godoy

publicat al butlletí 1409 de la comarca d’Olot, el 9 de juliol del 2007
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ESCAPADES A LOURDES
Tot i no poder anar a Lourdes en peregrinació aquest any, algunes persones de l’hospitalitat
han fet una escapadeta a Lourdes a nivell particular, per no faltar a la seva cita anual.
Els hi hem demanat les seves impressions: com s’ho han trobat, com ho han viscut,
què hi han trobat a faltar...en definitiva la seva vivència. Heus aquí el que ens han dit....
VOLÍEM ANAR A LOURDES!! I HI VAM ANAR
Els dies 14,15,i 16 de setembre,una colla
d’amics ben-avinguts vàrem anar a Lourdes.
No volíem acabar l’any sense fer la visita a la
Verge. La veritat és que va ser un pelegrinatge d’una banda trist, acostumats com estem
a les mogudes que comporta, i compartir el
recinte del santuari amb altres pelegrinatges
d’arreu del món. Aquesta vegada i per culpa de l’horrible pandèmia que estem suportant, el santuari era practicament buit,trist.
No hi havia la gent amunt i avall, faltava tot, els amics que cada any ens retrobem, el personal de
servei, els pelegrins, els cors joves i sobretot els malalts que són l’essència d’un pelegrinatge.
Aquesta manca de gent, ens va permetre viure però, un pelegrinatge diferent, especial,
el silenci a la missa a al gruta, contemplar l’aigua rodolant tranquil·lament al seu pas per
la gruta, participar en la processó de torxes, que malgrat que no va tenir la quantitat de
gent a la qual estem acostumats, en va aplegar una bona quantitat que encara no entenem d’on va sortir. Va ser un pelegrinatge que de ben segur recordarem per molt de temps.
D’altra banda va ser també un viatge alegre que ens va permetre fer una mica de turisme, cosa
que en un pelegrinatge no podem fer, i vàrem descobrir llocs magnífics de l’entorn de Lourdes.
En definitiva, esperem que el proper 2021 ens hi poguem trobar tots i que poguem tornar a
viure EN VIU UN PELEGRINATGE.
Lluís, Tomàs, Mª Rosa, Antònia, Sebastià
ESTRANY I PLE DE SOLEDAT
La nostra experiència a Lourdes sense anar a fer el voluntariat se’ns va fer
una mica estranya i encara més veient
com estava Lourdes, ple de soledat.
Caminar pels carrers de Lourdes era com caminar per un poble fantasma. La gent havia
desaparegut i els restaurants i hotels estaven
buits o tancats. A dintre el recinte hi faltava el moviment de les peregrinacions on això
feia que sentissim una tristesa dins nostra.
Per nosaltres va ser una aventura que sempre recordarem.
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Ariadna i Albert

MALGRAT TOT, LOURDES VAL LA PENA
Sí. Com diu l’encapçalament d’aquest escrit anar a Lourdes en temps de pandèmia val la
pena. No hi trobarem aquelles grans multituds que sempre hi ha en temps de pelegrinatges,
però hi trobarem molts pelegrins que no es volen perdre la seva visita anual a la Mare de Déu.
Hi trobem menys gent, sí, però això no vol dir que els que hi van, no ho facin amb
tot el seu fervor o potser més encara. Aquests pocs dies que hem estat a Lourdes hem vist la fe de molta gent vinguda dels llocs mes remots de la terra. Tan podien ser de països asiàtics com africans, i no cal dir que de més a prop, però tots amb
un sol objectiu: visitar a la Mare i demanar-li ajuda en aquests temps tan difícils que vivim.
Veure la fe de la gent que a pesar de tot ha decidit anar a Lourdes reconforta i dona força per seguir endavant amb les nostres conviccions envers la fe en Maria, Mare de tota gràcia, i per demanar-li la seva intercessió davant del seu fill Jesús.
La fe dels creients ens ajuda en aquests
temps difícils a portar les dificultats amb més
convicció i alegria, l’alegria de veure que a
pesar de tot ens recordem de Maria, la Salut dels malalts, la consoladora dels afligits ...
Com us podeu imaginar els actes es fan
una mica diferents. Per exemple la processó
de torxes comença prop de la gruta i després de fer tot el recorregut per l’esplanada
acaba una altra vegada a la gruta on es
fan les pregàries finals. La benedicció del
Santíssim es fa a la capella de Santa Bernadeta, davant la gruta però a l’altre costat
del riu. I durant el matí es van succeint misses en diferents llengües a la gruta. A Sant
Pius X aquest any hi ha poca activitat. El 15 d’agost hi van fer la missa internacional.
L’esperit de Lourdes és el mateix de sempre, donar acollida a aquells
que volen anar-hi a pregar als peus de la Verge i com sempre hi trobarem tots els voluntaris que es desviuen perquè tothom s’hi trobi com a casa.
Mare de Déu de Lourdes, pregueu per nosaltres. Santa Bernadeta, pregueu per nosaltres.
Pere i Montserrat
UNA PENITÈNCIA MOLT GRAN
Lourdes al mes d’Octubre. Temps de protegir-nos del virus, espais buits, serveis tancats.
Com deia Antonio Machado amb les seves belles i sàvies paraules, “Sólo recuerdo la emoción de las cosas, y se me oblida todo lo demás; muchas son las lagunas de mi memoria”.
Un any sense anar a Lourdes és una penitència molt grossa, així que quan va sortir l’oportunitat, vam fer el pensament i hi vam anar. La pena és que no veus a ningú dels
habituals, no veus aquelles multituds, perquè practicament no hi havia ningú, però tornes com si hi haguessis estat en un any normal. Veus la ciutat fantasma, però quan entres al santuari, l’energia que es desprén és la mateixa. En definitiva, un xute d’energia.
Dolors i Agustí
-9-

PETITA ESTADA A LOURDES 2020
El dia 8 de setembre de 2020, la Gemma, jo i el nostre fill Eloi feiem camí cap a Lourdes. Aquest any teniem ganes d’anar-hi tot i el context de la pandèmia de Covid-19. Passat l’estiu necessitàvem ni que fos per poc temps anar a donar les gràcies a la M. D. Déu
per poder fer tots tres una pregària davant de la gruta. A la primera onada de la pandèmia, com a professionals sanitaris que som, ens encomanàvem a la verge de Lourdes perquè ens donés forces i salut per poder atendre i cuidar els malalts que tants n’hi havien.
Quan vam arribar a Lourdes ja vam veure que era diferent. Carrers buits de gent, botigues, bars i hotels tancats. Es respirava una sensació de buidor i sol·litud. El cor s’anava
encongint. En arribar a l’hotel, només hi havia dues persones de personal de servei, nosaltres i una altra parella allotjada en tot l’hotel. Tenien la cuina tancada, no servien ni sopar ni dinar però sí esmorzar. Desolador, tot i el tracte humà i excel.lent del personal.
Més tard vam anar a l’esplanada. De camí cap a la gruta a l’alçada de la verge coronada
unes tanques metàl.liques, gel alcohòlic i control d’aforament ens dirigiem cap a la gruta.
La façana de la Basílica estava en obres, també perdia el seu encant. Una vegada davant
la gruta va ser molt emotiu familiarment, donant les gràcies i pregant per l’Hospitalitat VicSolsona on aquest any no haviem pogut fer el pelegrinatge que a tots ens feia tanta il.lusió.
Vam viure unes emocions molt diferents, contents de poder veure i estar a Lourdes amb la M. D. Déu que ens estima, ens cuida i ens protegeix però al mateix temps
un sentiment nostàlgic, tristor de no poder ser-hi malalts i pelegrins com cada any.
Vam anar un moment a l’accueil, obrint les portes i veient tots els xinets blaus aparcats, aquell silenci!!! Va ser impactant no sentir aquell bullici que estem acostumats…
Al vespre de camí al recinte, tots els comerços tancats. Vam poder gaudir de la processó de torxes, amb sortida i arribada davant la gruta fent la volta a l’esplanada.
Per unes hores vam viure l’essència
de Lourdes però vam trobar a faltar i
molt l’esperit dels malalts, dels pelegrins i la resta de personal de servei.
Li vam dir que quan la Covid-19 ens ho permeti hi tornarem tots junts com a pelegrinatge. Aquest és el desig! Fins aviat M.D. Déu
de Lourdes!!!
Basili, Gemma i Eloi
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PETIT PELEGRINATGE
La Covid-19 no ens ha permès de realitzar el pelegrinatge diocesà tot i que ha estat programat dues vegades. Petits grups
d’hospitalaris, entre ells el nostre, teníem ganes de fer una visita al Santuari.
El nostre petit grup, de dos més tres, amb
dos cotxes, aprofitant el pont del Pilar, ens hi
vam desplaçar. El viatge d’anada va ser una
part amb pluja i de nit, però era tanta la il·lusió
que no ens van importar les condicions.
El dia següent com sempre a Lourdes, ben
d’hora, ben d’hora, iniciem el nostre pelegrinatge. Visitem la Gruta amb la Verge,
encenem ciris pels familiars i amics, anem a Piscines (després ho expliquem)
missa al Roser, foto de grup que no falti davant la basílica, a la tarda Adoració del Santíssim a l’hemicicle de Santa Bernadette, caminades per l’esplanada
i un petit recorregut de la ruta de Bernadette; al vespre processó de torxes.
El servei de Piscines, diferent de com el coneixíem, amb el protocol modificat ens
va permetre entrar amb la parella, i en grup; primer la pregària personal i el signe del l’aigua junts amb els hospitalaris del servei de Piscines. Una nova manera, que com ens va dir un company de Castelló, podria ser que es quedés per sempre.
Vam trobar a faltar els malats, els companys i el tragí d’anar d’un lloc a l’altre; les converses entre nosaltres eren d’anècdotes de pelegrins que ens han deixat i de molts records
inoblidables; i amb la pau en el nostre interior, acabàrem la jornada plens de satisfacció.
L’últim dia l’aprofitem per conèixer Lourdes. Visitem el Castell, que tot i les vegades d’haver
anat a Lourdes, desconeixíem per complet. I seguidament iniciem el retorn, amb un dia clar,
amb el cel blau com un bell regal de la natura, amb els cims dels pics amb neu. En definitiva,
un cap de setmana, gaudint de pregària, de natura i complint la il·lusió que teníem al cor.
En donem gràcies a Déu!
Manel, Glòria, Mª Rosa, Marta i David

EN REPÒS
Tot i ensopegar un dia amb força gent, es notava ben bé que Lourdes es troba com si estigués en repós. La basílica en obres, l’Accueil
sense peregrinacions, dins el santuari trobaves gent, però a fora poc moviment. Un any per
sentir-te a prop dels teus, però en la distància.
David i Valèria
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MISSA DE RETROBAMENT
El passat dia 4 d’Octubre, finalment vam
poder fer un acte de retrobament que va
consistir en una missa a la parròquia de
Lourdes de Vic. Respectant les mesures sanitàries de mascareta, distància i aforament
al 50% de la capacitat de la parròquia, ens
vam poder aplegar un centenar de persones.
La missa fou celebrada pel bisbe de Vic, juntament amb Mn Casas, el nou rector de la parròquia Mn. Andrey, i l’Isidre com a diaca. Va
ser una missa on vam recordar Lourdes en
el moment de les ofrenes amb diferents símbols com el foulard del personal de servei,
una cadira de rodes per recordar tots les persones que venen com a malalts, i que tampoc
podien estar a la missa, la torxa, aigua portada de Lourdes, etc.. Fou un acte emotiu acompanyat dels cants de les guitarres i d’algunes persones del Cor. Potser fins que tot això no acabi
ens tocarà fer actes semblants a aquests, reinventar-nos d’alguna manera per trobar-nos, sigui virtualment (com expliquem en l’article sota d’aquest), o en petites trobades sense aquells
dinars de germanor. El que tenim molt clar és que sempre que les circumstàncies ho permetin, alguna cosa hem de fer per no quedar-nos un any en blanc com es diu en l’argot esportiu.
Amb responsabilitat però sense por, seguim endevant. Estem segurs que un dia
tot això passarà i l’alegria de tornar-nos a veure serà infinitament molt més gran.

UN PELEGRINATGE VIRTUAL
Com dèiem a l’article anterior, sense poder anar a Lourdes de pelegrinatge, alguna cosa havíem de fer. Reinventar-nos i aprofitant la tecnologia fer arribar Lourdes a les cases de cadascú.
Ja al mes de juny, vam anar penjant fotografies a les xarxes socials dels diferents actes que haguèssim fet, però ara calia anar més enllà. I així, va ser, a través del Canal Taronja que és el mitjà que abarca els dos bisbats, vam fer un reportatge de
dos dels actes que fem a Lourdes, la missa a la Gruta, i la processó de torxes. La processó de torxes, la teníem clara, un recull de vàries imatges d’anys diferents sense
que hi faltés el virolai ni el rosari, però, i la missa a la Gruta? On trobar una gruta de
Lourdes sense anar a Lourdes? I la vam
trobar a Sant Quirze de Besora, i gràcies a
en Martí i a les persones que se’n cuiden
vam poder descobrir un lloc molt bonic on
el senyor bisbe va fer una homilia com si
fòssim a la mateixa gruta de Massabielle.
Qui no l’hagi pogut veure, o si el voleu reviure, trobareu un enllaç a la nostra web:
www.hospitalitatvicsolsona.org
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