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EDI TORIAL
NO HA POGUT SER..., PERÒ NO DEFALLIREM I TORNAREM
I al final, no ha pogut ser. Amb tristor, però amb
el convenciment que era la millor decisió, les
juntes diocesanes de les Hospitalitats de Vic
i de Solsona, varen haver d’anul·lar el pelegrinatge d’aquest any. Com recordareu, ja no es
varen agafar les dates del mes de juny, ja que
s’era molt conscient que arribaríem molt justos, doncs la pandèmia continuava sent alta
i les vacunacions anaven per llarg, i per això
es varen centrar les esperances en poder anar
de pelegrinatge al mes de setembre. S’anava
veient com altres hospitalitats anaven anul·lant
un any més els seus pelegrinatges, però es
volia esperar fins al darrer moment per prendre una decisió en ferm. Tot i l’engegada massiva de vacunacions, la pandèmia continua,
la immunitat de grup cada cop era més difícil
que la poguéssim tenir pel mes de setembre,
i arribat finals de juny s’havia de prendre una
decisió per tenir prou temps per organitzar-ho
tot. Es va consultar amb els diferents equips
mèdics, qui millor que ells i elles que tant ho
han patit i ho estan patint, per donar la seva
opinió. I el risc continuava, i continua sent alt,
sobretot per les persones més vulnerables
que acompanyem i ens acompanyen. Per altra banda, des del santuari també indicaven
el risc i tots els protocols per fer un pelegrinatge “normal”, i convidaven a anar-hi una
petita delegació, o portar l’essència d’un pelegrinatge a través d’internet, com el pelegrinatge mundial Lourdes United que es va dur
a terme el passat 16 de juliol. Es varen mirar
diferents fórmules, però cap garantitzava un
risc mínim un cop a Lourdes, i fer un pelegrinatge excloent les persones que venen com
a malalts, encara menys entrava dins els nostres pensaments. Així que per tot plegat, amb
totes les informacions, i recomanacions, les
dues juntes diocesanes amb el suport de les
juntes comarcals de l’Hospitalitat de Vic, es
va decidir que aquest any tampoc podria ser.

Però, el buit i la tristor que queda en prendre una
decisió tan complicada, de seguida es va transformar en buscar una alternativa que fos més factible. No només per fer alguna cosa semblant a
un pelegrinatge, sinó per d’una manera o altra,
poder-nos retrobar dins les mesures possibles
i veure’ns les cares després de tant de temps.
L’any passat vam fer un pelegrinatge virtual a través d’internet , amb unes boniques paraules del
bisbe de Vic Mons. Romà Casanova, des de la
gruta de Lourdes de Sant Quirze de Besora , que
ens transportava a la gruta de Massabielle. I vam
seguir amb una processó de torxes d’imatges
nostres gravades en diferents anys. Aquest any
es vol anar més enllà, i fer alguna cosa similar
en viu , portant Lourdes aquí a casa nostra. Si
nosaltres no podem anar a Lourdes, que Lourdes
vingui a nosaltres, com fa dos anys quan varen
venir les relíquies de Santa Bernadette. Per tant,
gràcies al fet que les parròquies poden tornar a
acollir gent, i podem anar retornant amb cautela
a la nostra vida social, s’han preparat una sèrie
d’actes que esperem que hi pugueu participar i
us transportin a Lourdes, i que ens facin tenir més
ganes de tornar l’any vinent i poder tornar a sentir
l’Ave de Lourdes amb el so de les campanes, a
trepitjar l’esplanada, els prats, a escoltar el Virolai a la processó de torxes, a compartir, a riure, a
emocionar-nos, a pregar, i a tocar la roca passant
per la Gruta dient a Maria “Tornem a estar aquí”.
Tant debò sigui així, i pregarem perquè així sigui.
Hi ha gent que malauradament s’ha quedat pel
camí, amics i amigues amb els que no tornarem
a compartir un pelegrinatge, una sortida, una festivitat o unes colònies d’estiu, però que tot i trobar-los molt en falta, els tindrem ben presents i
convençuts que des d’allà on siguin ens donaran
les forces perquè la flama no se’ns apagui i tornem allà on de ben segur també hi voldrien ser.
Una abraçada ben sentida a les seves famílies
i en extensió a tots i totes. No defalliu. No abaixeu la guàrdia i cuideu-vos, perque...Tornarem!!
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U N A FESTIVITAT B EN REPARTIDA
La festa del febrer de la Mare de Déu de Lourdes va haver de reinventar-se, i la fórmula escollida va ser celebrar una missa a la majoria
de parròquies dels dos bisbats. D’aquesta manera, s’evitaven desplaçaments, i tothom podia
acostar-se a la parròquia del costat de casa per
celebrar aquesta diada, encara que no fos en
el format tradicional de trobar-nos tots i acabar
compartint un dinar i un fi de festa, però amb la
idea d’estar units en la distància, tot pregant
per les persones malaltes.
En el cas de la delegació d’Osona – Ripollès, es va celebrar una Eucaristia per la Mare de Déu,
pels malalts, i per totes les persones que peregrinen a Lourdes, a la gran majoria de parròquies. La
Catedral de Vic fou el lloc central, on va presidir la missa el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, i
com en altres parròquies es varen llegir unes pregàries especials per l’Hospitalitat, unes ofrenes que
ens recordaren Lourdes, com les torxes o l’aigua, i es va cantar l’Ave de Lourdes per part de tots els
assistents, d’una manera ben forta i sentida com si amb totes les veus poguéssim esborrar del mapa
aquesta maleïda pandèmia que tant ha fet patir i caure a molta gent, moltes famílies, molts professionals sobretot sanitaris, i a tothom en general.
Al Ripollès, també es va fer el mateix al Monestir de Ripoll. De manera molt similar, també es va fer a
la comarca del Bages. A Manresa es va oficiar l’Eucaristia a la basílica de Santa Maria de la Seu amb
l’assistència d’un bon grup de persones de l’Hospitalitat. També es va fer en altres parròquies més
petites com la de Joncadella.
A la comarca de l’Anoia, es varen fer dues Eucaristies, una el dia propi de la festivitat de Lourdes i dia
mundial del malalt, dia 11 de febrer, a l’Església del Roser d’Igualada; i, la segona, el diumenge 14 a
la Basílica de Santa Maria d’Igualada.
El bisbat de Solsona, va fer també celebracions similars.
Com ens va dir el bisbe Romà, “és en un any així, quasi sense activitats, quan més hem de fer per estar al costat de les persones que estan soles, sobretot persones grans, o persones amb necessitats.
Així que, qualsevol cop de mà, o visita si és possible, les ajudarà molt, els hi aportarà i ens aportarà
alegria, i encara que no estiguem a Lourdes, serà com si hi fóssim. Perque Lourdes no només ha de
ser els cinc magnífics dies que hi anem de pelegrinatge, Lourdes ha de ser tot l’any”
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PELEGRINATGE
PORTEM LOURDES

DATES
BAGES: 25 de setembre de 2021
SOLSONA: 26 de setembre de 2021
OSONA - RIPOLLÈS: 1,2 i 3 d’octubre 2021
(dates previstes en funció de la situació de
pandèmia que hi pugui haver en aquell moment)

Com us dèiem a l’editorial, un cop suspès
el tradicional pelegrinatge a Lourdes, ja va
sorgir la idea de fer alguna cosa per mantenir viva la flama que ens fa tornar-hi any rera
any. I aquí és on surt la proposta de fer un
pelegrinatge a casa nostra, intentant fer alguns dels actes i vivint-los com si fóssim allà
, encara que no sigui el mateix pel clima “màgic” que es respira un cop som a Lourdes.
Però estem convençuts que si hi participem
amb ganes i alegria, ho podrem aconseguir.

PORTAR LOURDES A CASA NOSTRA: PROCESSÓ DE TORXES,
VIACRUCIS, VETLLA DE PREGÀRIA, MISSA A LA GRUTA
El tret de sortida a aquest especial pelegrinatge pel territori serà a Manresa, el dissabte
dia 25 de setembre a la tarda, data en que si hagués estat possible seria el primer dia a
Lourdes. La cova de Sant Ignasi acollirà un acte de pregària que s’està acabant de perfilar.
Una cova que qui hi vagi podrà descobrir en el santuari uns mosaics que li sonaran d’allò
més (veieu pàgina 6 d’aquesta revista). L’endemà, el pelegrinatge es trasllada a Solsona, on ja
hi ha confirmada una missa, res del rosari i processó de torxes el dia 26 de setembre a la
catedral, presidida pel senyor bisbe Mons. Xavier Novell. El següent cap de setmana, els
dies 1,2 i 3 d’octubre, pren el relleu les comarques d’Osona i Ripollès, on s’està treballant
en un pelegrinatge de tres dies. Serà en diferents llocs, un d’ells en un santuari marià dedicat a la Mare de Déu de Lourdes, concretament en el magnífic entorn i santuari de Lourdes
de Prats de Lluçanès amb la col·laboració de les persones que any rera any, cada quart
cap de setmana d’Agost celebren la festa de Lourdes de Prats. Allà hi ha la intenció de
celebrar, dissabte al matí, el viacrucis, com si fòssim al de Lourdes, ja sigui al de la muntanya o al de la pradera. El mateix dissabte a la tarda, a Vic, es vol convertir la catedral en
la basílica del Roser, amb la fotografia del pelegrinatge, el res del rosari i la processó de
torxes amb inici i final davant les escales de la catedral, passant pels carrers adjacents
com si recorréssim l’esplanada al so de l’Ave de Lourdes. No obstant això, els actes a Vic
començaran el divendres al vespre amb una vetlla de pregària a la parròquia de Lourdes.
Per finalitzar, el diumenge serà el torn de Ripoll amb una missa a l’emblemàtic monestir de Santa Maria de Ripoll, simulant entre una missa a la Gruta i un comiat a la Verge.
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AL TERRITORI
A CASA NOSTRA!!

MANRESA - SOLSONA - PRATS DE LLUÇANÈS
VIC - RIPOLL

La processó de torxes serà un dels actes centrals a les
catedrals de Solsona i Vic

ACTES PER A TOTHOM, SIGUIS D’ON SIGUIS.
ATENTS A LES INFORMACIONS, A LA WEB I A LES XARXES SOCIALS PER
SABER QUE FAN FORA DE LA TEVA COMARCA O DIÒCESI
El fet de fer-ho en dos caps de setmana diferents, permet que puguis participar en actes de fora de la teva comarca o diòcesi. Per tant, a part d’estar pendents de la informació detallada d’horaris i actes definitius, que rebis per carta o per correu electrònic
de la teva zona, estigues també atent a la nostra pàgina web “hospitalitatvicsolsona.
org”, i a les xarxes socials d’instagram, o facebook . L’Hospitalitat de Vic es pot seguir
per instagram amb el nom hospitalitat_vic, i a facebook a través de Hospitalitat Lourdes Vic. Publicarem els programes definitius d’actes i horaris que es facin a cada zona.
DINS LES POSSIBILITATS DE CADASCÚ ENS AGRADARIA VEURE
A TOTHOM, SOBRETOT LES PERSONES AMB MÉS DIFICULTATS SIGUI
PER RAONS DE MOBILITAT O ALTRES.
VOLUNTARIS, FAMÍLIES, AJUDEU-NOS A FER-HO POSSIBLE
Dins les mesures sanitàries d’aforament, ens agradaria veure-hi el màxim de persones possibles, sobretot a les que venen al pelegrinatge en qualitat de malaltes. Per això, fem una
crida a la voluntat de tothom, per procurar que ningú es quedi fora de participar en un acte o
altre. Per tant si coneixeu d’alguna persona que no sap com desplaçar-se per poder assistir,
o li és complicat, doneu-li un cop de mà, acompanyeu-la, feu un primer acte del pelegrinatge acompanyant al malalt, com ho fem a Lourdes, i si no podeu, poseu-vos en contacte
amb les diferents persones de junta. Procurarem que tothom que vulgui, pugui assistir.
Ah! I recordeu que és un pelegrinatge, per tant treieu la pols dels uniformes i dels mocadors,
i veniu com si estiguéssim de pelegrinatge. No és obligatori, faltaria més, però visualment
ens ajudarà més a imaginar que som a Lourdes, i les fotos de record faran més patxoca.
Sense més, us animem a participar, i a veure’ns en aquest especial pelegrinatge.
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TROBADA A LOURDES DE LA NOU

El 18 de juliol l’Hospitalitat de la Mare de Déu
de Lurdes del Bisbat de Solsona va convidar
a tots els pelegrins a assistir a la missa que es
celebra al Santuari de Lurdes de la Nou a 2/4
d’1 del migdia, amb motiu que era el dia que
cada any es celebrava l’aplec al Santuari.
Hi vàrem assistir una cinquantena de persones, molt contentes de poder-nos saludar després de més d’un any sense poderho fer. Vàrem recordar a tots els que ens
han deixat amb motiu de la pandèmia, varen ser unes hores de pregària i germanor.
AMB L’HOSPITALITAT DE BARCELONA
El passat 27 de juny, l’Hospitalitat de Barcelona
va convidar a alguns representants de la resta
d’Hospitalitats Catalanes, a participar en una
missa d’acció de
gràcies a la Sagrada Família de Barcelona, dins el seu
particular pelegrinatge a casa, pel fet
d’haver hagut també d’anul·lar el de
Lourdes, i com no,
Vic i Solsona hi vam
ser encapçalats pel
president de Vic, el sr. Xavier Farrés, i la presidenta de Solsona, la sra. Glòria Padullers.

MOSAICS FAMILIARS AL SANTUARI DE
LA COVA DE SANT IGNASI DE MANRESA
“On els he vist aquests
mosaics? Ah sí! A la
façana de la basílica del
Roser de Lourdes!!!”
Doncs ara els podrem
admirar més aprop
nostre, al santuari de
la cova de Sant Ignasi
de Manresa. Un repàs
a l’Antic i al Nou Testament a través del treball
minuciós de l’artista,
sacerdot,
teòleg
i
escriptor
eslovè Marko Ivan Rupnik i el seu equip.

MISSA A LA GRUTA DE LOURDES DE SANT
QUIRZE DE BESORA
El dia 24 de juliol, la gruta de Lourdes de
Sant Quirze de Besora va acollir una missa
organitzada per fidels de la població. Fou
presidida pel bisbe de Vic Mons. Romà Casanova, i pel rector de Sant Quirze. L’acte
va acollir un bon nombre de gent, entre
la qual s’hi trobaven moltes persones de
l’Hospitalitat de Vic, amb la presència del
seu president i del vice-delegat comarcal
d’Osona i Ripollès, el sr. Xavier Codina. En
acabat la missa, els assistents varen poder
passar per davant la imatge de la Verge.
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G ESTO S QUE PODEM FER Q UAN ESTEM A
LOURDES
AMB LA FINALITAT D’AJUDAR-NOS EN LA NOSTRA PEREGRINACIÓ, DES DEL
SANTUARI ENS PROPOSEN REALITZAR ELS SEGÜENTS GESTOS
Realitzar el gest de l’aigua
En la novena aparició, el 25 de febrer de
1858, Maria mostra a la Bernadeta on desenterrar una font. Així ens ensenya la profunditat
del cor de Jesús i de la seva infinita misericòrdia. Amb el baptisme, Crist ens torna l’accès
a la font de vida posada en el nostre cor. En
cada batejat hi ha un abans i un després del
descobriment de la font, que pot fer-se durant
una peregrinació en particular. Demanem a la
Verge Immaculada que ens ajudi a descobrir
la font de caritat que hi ha en nosaltres, i a
compartir-la amb els nostres germans. Anem
a les fonts a beure i a rentar-nos. I quan sortim de la gruta, portem aigua de la font per compartir-la amb els que no han pogut venir.
Encendre un ciri
María Immaculada és un ser de llum. Després
de la primera aparició, la Bernadeta dirà:
“Vaig veure una petita senyora envoltada de
llum”. La llum que contempla i rep, revela les
seves pròpies pors i les disipa. El ciri que ella
encén, des de la tercera aparició l’ajuda a resar perque recorda al que regalen els padrins
durant el baptisme. Fem com Bernadeta, i
anem a la Gruta
a demanar una llum per la nostra vida. A Lourdes, el dia acaba amb
la processó de torxes a partir de les nou de la nit. Encenguem un ciri, cantem l’Ave Maria i
meditem els misteris del Rosari.
Confesar-se
Bernadeta, al veure a la bella senyora de Massabielle, “envoltada en una llum”, va prendre
consciència dels seus pecats i es va confesar per primera vegada. El tema pastoral “Jo
sóc la Immaculada Concepció”, permet reflexionar sobre el perdó, perque la presència
de Maria obre camí a l’esperança. El perdó
concedit o rebut obre la vida a les persones.
Torna a ser lliure. Resem a Maria per que, tranquilitzats per la seva tendresa i la misericòrdia
de Déu, poguem rebre el sacrament de la confesió.
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GOIGS MARE DE DÉU DE LOURDES DE PRATS
Del sol diví bella Aurora
sempre pura, Immaculada

En la serra de les Noies,
davant del serrat dels Corbs
s’edificà sens destorbs
una capella amb ses joies;
fou la primera acabada
d’Espanya que així us honora.

Sigueu la nostra Advocada
de Lurdes Mare i Senyora
Buscant llenya Bernadeta
prop la gruta Massabielle,
vostra aparició dins ella
vegé aquella donzelleta,
de llum cel amarada
amb reverència us adora:
Sigueu...
Per vostres inspiracions
moltes vegades vngué
la noia, que oir pogué
en altres aparicions,
la penitència manada
a tanta gent pecadora:
Sigueu...

Que allà un temple es construís a la devota diguéreu
i cavar la terra féreu fent
que una font d’aigua eixís,
la qual prompte fou trobada
essent dels mals guaridora
Sigueu...
El temple s’edificà
i l’aigua pura rajant
amb miracles va provant
el poder de vostra mà;
vostra gurta és visitada
dels pelegrins a tothora

Sigueu...
Als de Prats de Lluçanès
que se us consagren de cor
mireu-los Mare amb amor;
d’aquest terme que vostre
és l’eixut, pesta i pedregada
aparteu, gran defensora
Sigueu...
Quan per tots sigui arribada
aquella suprema hora
Sigueu...

SOPA DE VERDURES
TROBA 15 VERDURES TOTES
BEN RIQUES PER UNA BONA
DIETA EQUILIBRADA I SALUDABLE
TAPA LA SOLUCIÓ I SORT!!!
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