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EDI TORIAL
2022. L’ANY DE TORNAR-HI?
Portem dos anys de pandèmia i confinats
durant algunes temporades, i això es nota
en les activitats que fa cada entitat. Des de
l’Hospitalitat hem fet tot el possible, o millor dit
, hem fet tot el que se’ns ha ocorregut, perque això no es notés gaire, i durant aquests
dos anys hem anat fent algunes activitats
on hem constatat que la gent té ganes de
fer coses, de tornar a la normalitat, el més
semblant possible a l’època pre-pandèmia.
Durant aquest període de temps ens hem reinventat, i amb imaginació, vam fer les festes de
la Mare de Déu a cada parròquia dels nostres
bisbats, vam fer misses de retrobament per poder veure aquelles persones que fa temps que
no ens veiem, celebracions de castanyada,
etc.. Un dels darrers actes ha estat una missa
pels difunts a Vic, presidida pel bisbe Romà
Casanova. Han estat dos anys en els que ens
ha deixat molta gent, però gràcies a aquests
que ens han precedit a l’Hospitalitat, i al seu
bon fer, som el que l’Hospitalitat és , ha estat,
i ha de seguir sent; una font d’amor als altres i en especial a les persones malaltes o
que tenen alguna discapacitat, i a través de
totes elles, a la Mare de Déu. Aquesta és la
gran esperança que tots i totes portem al cor.

Sens dubte, que la gran esperança és podernos retrobar a Lourdes, perque hi han ganes
de Lourdes!! Hi han ganes de pelegrinatge!!
L’any passat, davant la impossibilitat d’anarhi, vam fer un pelegrinatge virtual, i aquest
any l’hem fet arreu del territori tant del bisbat
de Vic com el de Solsona (en parlem en un extens reportatge en les pàgines següents). Com
podeu veure l’Hospitalitat no ha estat parada.
I seguirà no estant parada. Si Déu vol, per començar, mica en mica tornarem a la rutina de
les festes de Nadal, les xerrades d’Advent, i la
Festa de la Mare de Déu de Lourdes al febrer,
però com dèiem abans, no en tenim prou, i volem
tornar a Lourdes de forma presencial. Ja sabem
que quan hi tornarem - aquest 2022 si Déu volhaurem de fer alguna cosa diferent a com estem
acostumats, però hi anirem i en gaudirem, oi tant
que sí!! La Mare de Déu, pacient ens hi espera i ens ajudarà a que ho poguem fer possible.
Aquesta és la nostra esperança, la nostra convicció, i la feina per les quals les juntes diocesanes
i comarcals ja estan treballant. Sabem que en
teniu moltes ganes, perquè així molts de vosaltres ens ho heu manifestat. Reserveu-vos doncs,
les dates de l’11 al 15 de juny de 2022. Bon Nadal i feliç any nou 2022 us desitgem de tot cor.

AGENDA 2022
FEBRER 2022					

JUNY 2022

Dia 12 - Assemblea comarcal Osona -			
Del 11 al 15 de Juny de 2022:
Ripollès						
									53è Pelegrinatge a Lourdes
Dia 13 - Assemblea i dinar bisbat de Solsona
Dia 13 - Festivitat Mare de Déu de Lourdes
(Roda de Ter, Solsona)
(Activitats poden tenir modificacions segons la situació pandèmia que hi pugui haver en aquell moment)
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EN RECORD...
JACINT CODINA I PUJOLS

No podíem no
tenir en aquesta revista un record a
qui fou president de l’Hospitalitat, i membre molt participatiu dels pelegrinatges i també de la redacció
de la revista, el sr. Jacint Codina, que va traspassar
a la casa del Pare aquest proppassat mes d’octubre.
Però no només per aquestes coses, sinó pel llegat que
ha deixat a l’Hospitalitat, procurant que fos una entitat ben viva i present en la diòcesis i en el territori.
Va promoure moltes coses, intentant mantenir i tenir
ben present el segell de l’Hospitalitat, una entitat en servei a les persones malaltes i en la devoció a la Mare
de Déu en els pelegrinatges a Lourdes. “Som pelegrins al servei de pelegrins” era un dels seus lemes,
que ens l’hem fet nostre i hem de tenir ben present.
Entre moltes coses, va proposar la confecció de tres capelletes
com les que tenia el bisbat de Solsona, del recordatori de “Maria et visita a casa”, deixant a cada casa de qui ho demanava;
va ajudar a que fos possible la 25ena Trobada de Joves Hospitalaris d’arreu de l’estat a Vic l’any 2006; va
donar la continuïtat a les trobades de pregària d’un divendres al mes promogudes pels 150 anys de les aparicions de la Verge a Bernadette;i va promoure la primera peregrinació al convent de Nevers del 9 a l’11
d’Octubre del 2010. També va proposar el canvi del
manual del pelegrí, més actualitzat amb tots els actes que es duien a terme en el pelegrinatge, les cançons, el lema de l’any, etc.. Va fer possible la publicació de la col·lecció Jaume
Franquesa , nom en record del primer president diocesà i un dels fundadors de l’Hospitalitat
de Vic, on es reflexionava sobre les processons de Lourdes, els valors hospitalaris ,i Lourdes com a porta de la fe.
I de ben segur que encara ens en deixem. En definitiva, una vida dedicada a l’Hospitalitat i a
les persones malaltes. Gràcies Jacint pel teu llegat . D.E.P

ROMERIA I CASTANYADA A JONCADELLLA
La delegació comarcal del Bages de
l’Hospitalitat de Vic, va fer el passat 31 d’octubre
la romeria a Joncadella per celebrar la castanyada, i retrobar-se amb la gent del territori
que feia temps que no veien. Varen assistir un
bon nombre de persones, esperant anar reprenent mica en mica les activitats comarcals
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PELEGRINATGE
REPORTATGE D’UNS

MANRESA - SOLSONAVIC - PRATS DE LLUÇANÈS - RIPOLL
25, 26 Setembre i 1,2,3 Octubre 2021

No vam poder anar a Lourdes per culpa de la pandèmia? Doncs VAM DUR LURDES A CASA!
Amb aquesta determinació i empenta, vam organitzar un pelegrinatge per diferents indrets dels
bisbats de Solsona i Vic, i fou un èxit. No importaven les xifres de la gent que hi va participar, sinó les
cares d’alegria i satisfacció de la gent per poder retrobar-se amb les seves amistats de l’Hospitalitat,
i per poder reviure l’esperit de Lourdes malgrat la distància i no estar presents davant la gruta de
Massabielle.
El primer acte de tots, fou el dissabte 25 de setembre, a la comarca del Bages, a Manresa, al
Santuari de la Cova de Sant Ignasi, on, com vam dir en el número anterior, s’hi poden contemplar
els magnífics mosaics de l’artista Marko Rupnik. Vuit estances on es fa un repàs de l’Antic i el Nou
Testament i de la presència de Sant Ignasi de Loiola a Manresa. Uns mosaics que ens recorden i molt
als de la façana de la Basílica del Roser de Lourdes, doncs són del mateix artista. Per tant, el record
de Lurdes ja es feia present amb la visita guiada, i tot seguit, amb la missa i exposició del Santíssim
en el mateix santuari.
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AL TERRITORI
DIES PER RECORDAR!!

L’endemà, diumenge dia 26 de setembre, el bisbat de Solsona i l’Hospitalitat prenia el relleu
a la mateixa catedral de la vila. Després de la salutació de benvinguda a càrrec de la seva
presidenta, la sra. Glòria Padullés, es va fer l’Eucaristia i res del Rosari presidit pel bisbe de
Vic Mons. Romà Casanova, com a administrador apostòlic de la diòcesi. Algunes persones
de l’Hospitalitat de Vic, amb el seu president el sr. Xavier Farrés, també hi van ser presents.

Tot i haver d’estar amb mascareta, degut a la situació de pandèmia sanitària,
cosa que es va fer en cada un dels actes d’aquest especial pelegrinatge, les persones assistents varen poder seguir l’Eucaristia, on es varen fer unes ofrenes, entre elles, l’obsequi a tots els presents, una rosa feta a mà en record d’aquest dia.
En acabar, un dels
actes que més ens
recorda a Lourdes,
la processó de torxes, tot i que a
l’estar a l’interior,
es varen substituir
per les roses abans
esmentades. Així,
fent un petit recorregut per la mateixa nau de la catedral i pel claustre,
la melodia del cant de l’Ave de Lourdes i el res del rosari ens va traslladar a la gran esplanada, fent alçar ben amunt aquestes roses. Finalment, es va fer una petita xerrada , a
la mateixa catedral, sobre l’acompanyament al final de la vida. En definitiva, acabava un
primer cap de setmana ben emotiu, i encara ens en faltava un altre en pocs dies per
acabar de tenir encara més ganes de poder tornar a Lourdes d’una vegada l’any vinent.
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El següent cap de setmana, en concret, el divendres dia 1 d’Octubre, es continuava amb aquests actes a Vic. Al vespre, recordant la vetlla de pregària preparada pels
joves que es fa a la capella de Sant Josep, se’n va fer una, també preparada per algunes persones del grup de joves, a la parròquia de Lurdes de la capital osonenca. Amb
una gran pancarta a tots colors de benvinguda i unes espelmes, es va fer la vetlla entorn
de la cançó “Nous camins”, del grup català Txarango, així com una vetlla del Santíssim.
En un moment de la vetlla, les persones assistents varen poder expressar les anècdotes
o vivències que han viscut a Lurdes. En totes elles, es notava que parlaven des del cor.

El dissabte dia 2, al matí, sota un dia radiant de primers compassos de tardor, es va
fer al bonic santuari de Lurdes de Prats de Lluçanès, el viacrucis que hi ha als jardins del mateix indret, i per finalitzar es va repartir un petit piscolabis. Un indret que
no podia faltar en aquest record a Lourdes, doncs fou la primera capella de l’estat espanyol dedicada a la Mare de Déu de Lourdes. Visiteu-la si en teniu ocasió. Les vistes i l’entorn son magnífics gràcies a l’esforç desinteressat de molta gent del Lluçanès
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I a la tarda, es feia l’acte central de l’Hospitalitat de Vic, a la mateixa catedral de Sant
Pere de Vic, intentant convertir la catedral i els carrers del voltant en la basílica del Roser i l’esplanada. Així doncs, per començar, vam fer un dels actes més simpàtics i de record de tots els pelegrinatges: “Uno, dos ,tres, pog favog no se muevan!!” Ho recordeu?
Clar que sí, la fotografia del pelegrinatge, que es va fer a les escales de la catedral.

Feta la foto, es va entrar a la catedral per fer el res del rosari, amb els cants del Cor de
l’Hospitalitat, i en acabat, es va fer una processó de torxes, amb torxes i ciris portats des de Lourdes, pels carrers empedrats adjacents a la catedral i al museu episcopal de Vic. La processó, encapçalada per l’estandart de l’Hospitalitat i la senyera,
i amb la presència del bisbe de Vic Mons. Romà Casanova, va acabar , com no, a davant de la catedral amb el cant del Virolai, de la mateixa manera que ho fem quan participem en la processó mariana a Lourdes. El pelegrinatge es tornava a fer present en
els nostres pensaments i es va donar l’obsequi d’una ampolleta amb aigua de Lourdes.
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L’endemà, el pelegrinatge al territori de les Hospitalitats de Vic i Solsona, posava el punt
i final amb una missa en un altre lloc emblemàtic de la diòcesi i del país; en el monestir de Santa Maria de Ripoll. Una eucaristia que ens va traslladar d’alguna manera a la
Gruta, als peus de la Verge, demanant-li que ens tregui de sobre aquesta pandèmia i
que ens esperi pacient, prou que ho sabem que així és, perquè de ben segur hi tornarem. Un petit piscolabis al claustre del monestir va servir per fer l’hora dels adéus.

Un extens reportatge de fotografies el podeu veure a la pàgina web de
les
hospitalitats
de
Vic
i
Solsona:
www.hospitalitatvicsolsona.org
des
d’on us podeu descarregar les fotografies que volgueu guardar de record.

LOURDES NO S’ATURA
Des de fa dos anys, Lourdes no ha quedat aturat, encara que no hi hagin pogut haver els tradicionals pelegrinatges. Aquest any, mica en mica han anat tornant al dia a dia habitual, amb
algunes peregrinacions, sobretot de la mateixa França. S’han hagut de reinventar i adaptar
algun dels actes com les processons de torxes, les del santíssim, o el bany a les piscines
com ja vam parlar en pasades edicions, però l’activitat no s’ha aturat mai. Durant dos anys,
a l’estiu s’ha fet virtualment el pelegrinatge mundial Lourdes United, amb una bona colla de
testimonis explicant aspectes de Lourdes, i del que significa Lourdes. Les persones que s’hi
han apropat pel seu compte, han pogut notar que durant el dia es notava aquesta manca de
pelegrinatges, no es veia molta gent per l’esplanada, ni per l’accueil, però en el moment dels
actes ,sense saber com, semblava que la gent sortís de sota les pedres, i la participació era
força notable Veurem quan hi tornem què trobarem, com seran els diferents actes, la vida
a l’accueil, etc. Però res d’això serà impediment per treure’ns les ganes i l’anada a Lourdes.
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