Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes de Vic i Solsona
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cap a Lourdes falta gent!!
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EDI TORIAL
EL MOMENT DEL RETORN
Hospitalitaris i hospitalàries, per fi sembla
que ha arribat el moment, aquell moment
que portem esperant durant dos anys i que
semblava que no havia d’arribar mai. Avui
podem dir que allò que fa temps vèiem tant
lluny ara ho tenim a tocar. Tot sembla que
aquest any sí que sí ha arribat el moment
de tornar a pelegrinar a Lourdes tots junts.
Serà tot un xic estrany, després de tot aquest
temps sense poder-hi anar, però alhora emocionant i il·lusionats per retrobar-nos amb
la Gruta on amb la Mare de Déu i el Cor de
l’Hospitalitat sempre vivim una missa especial; tornar a caminar per aquella Esplanada
disfrutant de les processons; tornar a gaudir del so de les campanes amb les notes de
l’Ave, del Virolai sota la llum de les torxes, i
també de la remor de l’aigua lliscant pel Gave.
Tornar a ocupar les habitacions de l’Accueil,
pujar als carros blaus per reviure una experiència inoblidable, però sobretot retrobarnos amb aquelles persones que nomès veus
en aquest viatge, i amb aquelles amistats
que fan del pelegrinatge quelcom especial.
Les persones que anem com a voluntàries,
tornarem a ser les mans i les cames de
les persones que acompanyem, les quals
ens tornaran omplir les piles amb les seves històries i les seves lliçons de vida,
acompanyats tots per els nostres pelegrins.

Algunes persones hem anat vivint les activitats que l’hospitalitat ha anat fent aquests dos
anys, com el pelegrinatge virtual o el pelegriantge al territori, i que ens ha servit per no
perdre la llum i l’esperança de tornar a Lourdes, però no ha estat el mateix. Esperem que
poguem deixar enrera aquests dos anys que
han estat tant durs per tothom. Sabem que la
tornada no serà la mateixa, doncs no tothom
ens podrà acompanyar, ja sigui perquè ja no
hi son o perquè aquest any no poden venir.
Però tot i aixì, us tindrem en el nostre record i
les nostres pregàries durant tot el pelegrinatge.
La Covid-19 ens ha canviat les nostres vides, però segur que no ha canviat les nostres
ganes de gaudir de cinc dies de l’autèntic esperit de Lourdes i de servei. Tot i que sembla
que les nostres vides es normalitzen, en el
pelegrinatge encara s’hauran de respectar
algunes messures sanitàries, sempre pensant que és una seguretat per tot el grup.
Esperem que aquest any sigui un nou començament; desprès de 52 pelegrinatges seguits
l’hospitalitat es va haver de reinventar per
poder seguir funcionant, esperem però que a
partir d’aquest pelegrinatge poguem continuar
amb les activitats tradicionals, disfrutant de les
coloniès, de la trobada a Lourdes de La Nou i
de la resta d’ activitats de l’any, esperant ja el
següent poder tornar a Lourdes amb normalitat.
Us animem a venir i gaudir d’aquest retrobament; nosaltres estem a punt, i tu ?

AGENDA 2022
JUNY 2022					

ESTIU 2022 (dates a concretar)
- Juliol - Trobada Lourdes de La Nou

Del 11 al 15 de juny:

- Agost - Colònies d’estiu

- 53è Pelegrinatge a Lourdes

(Activitats poden tenir modificacions segons la situació pandèmia que hi pugui haver en aquell moment)
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ACTIVITATS
TERRITORI
EN RECORD...

Mons. Francesc Conesa i Ferrer - Nou bisbe
de Solsona

Missa en record de les nostres persones difuntes
12 - 11- 21

Festa de Nadal - Els Pastorets
19 - 12- 21

Assamblea Comarcal Osona - Ripollès
Nova Junta Comarcal
12-02-22

Delegat Comarcal: David Aragüete Ruiz
Vice-delegada: Maria Rosa Solanas Mercader
Vocals: Pere Carcolé Cabré					
Mireia Barceló Casademunt				
Glòria Ordeig Altimiras
Concepció Reixach Casellas
Salvador Ricart Casals
Secretària: Maria Carme Bover Franquesa
Tresorer: Isidre Costa Clos
Consiliari: Mn. Joan Casas Griera
Responsable de Joves: Marta Crous Rotllant
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TORNEM A
“VÉS A DIR ALS SACERDOTS QUE ES CONSTRUEIXI
UN LEMA DE L’ANY DIVIDIT EN TRES ACTES

ANY 2022
“Vés a dir als sacerdots...”

2 de març de 1858
Cada cop hi ha més gent a la Gruta. En la 13a
aparició, la Verge diu a Bernadeta: “Vés a dir
als sacerdots que construeixin una capella i es
vingui en processó”. Bernadeta diu aquestes
mateixes paraules al capellà de Lourdes, mn
Peyramale. Aquest no deixa de demanar-li a
la Bernadeta el nom de la senyora. És un moment difícil per ella, doncs era la primera vegada que es trobava davant d’aquest senyor
d’impresionant estatura, però tot i una rebuda
no gaire càlida, Bernadeta està contenta per

haver deixat el missatge que la Senyora li ha encomanat, i és gràcies a Bernadeta, que
va transmetre aquest missatge, que avui podem estar també a la Gruta de Lourdes.
L’actitud de Bernadeta sempre va ser la de transmetre el missatge, no de fer-li creure.
Les dones sempre han tingut un paper molt important en la transmissió de la Bona Nova.
L’any 1866, vuit anys després de les aparicions, és una any decisiu per dues persones qu estan a la fundació del Santuari de Lourdes: Bernadeta Soubirous i el bisbe de Tarbes. Mons. Bertrand-Sévère de Laurence. Bernadeta va entrar a la congregació de les Germanes de la Caritat de Nevers, i el 21 de maig va ser present a la
primera missa a la Gruta, celebrada pel bisbe de Tarbes, en presència d’una gran multitud. També hi eren els quatre primers sacerdots al servei del santuari, el Pares de Garaison. Al mateix temps varen arribar a Tarbes, i més tard a Lourdes, les Germanes
de Maria de Saint Frai que es varen posar de seguit al servei de les persones malaltes.
No hem d’oblidar el paper del pare Peyramale en acollir
les paraules de Bernadeta i en les primeres passes fonamentals pel naixement del santuari. Així, com, la importància dels habitants i la ciutat de Lourdes en l’acollida
de les primeres peregrinacions. Tots els elements del
que Bernadeta deia “l’encàrrec” o dit d’una altra manera, “els desitjos de la Senyora” estaven en marxa. Si Maria dirigeix el seu missatge als sacerdots, és per recordar
que el sacerdoci ministerial està al servei del sacerdoci
comú de tots els fidels, i no al revés. Maria ens recorda la
presència del seu Fill, el servent dels servents, i es presenta a Lourdes com en l’Evangeli, no com a protagonista
sinó com ella mateix ens diu “sóc l’esclava del Senyor”.
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LOURDES!!!
UNA CAPELLA I ES VINGUI EN PROCESSÓ”
La missió pastoral del Santuari de Lourdes, ha de suposar tres realitats: l’element fundador, és a dir la trobada de Maria i Bernadeta; l’ensenyança de l’Esglèsia; i l’experiència
de
les persones peregrines. Lourdes és una gràcia pel món d’avui. S’ha construit el santuari entorn a la Gruta, on el seu signe i el seu tresor, és la font. Les paraules confiades per Maria a Bernadeta foren senzilles: “Vés a veure i rentar-te a la font”
, “Vés a dir als sacerdorts que es construeixi una capella i es vingui en processó.
Els sacerdots juguen un paper fonamental, ja que
el bisbe de Tarbes i Lourdes té el títol de “Guardià
de la Gruta”, és a dir de la font. I als capellans se’ls
ha encomanat la missió de mostrar aquesta font. Els
responsables del Santuari es plantejen la pregunta:
¿com hem de fer perquè les persones peregrines i
devotes de Nostra Senyora de Lourdes, puguin accedir a la gràcia de Lourdes? Ja sigui el bisbe, els
sacerdots, les persones hospitalàries, voluntàries,
l’organització de les peregrinacions, tots, han de tenir
la postura d’estar al servei de la gràcia del Santuari, ja sigui proclamant i difonent la Paraula de Déu, celebrant els sacraments, acompanyant i dirigint l’oració personal i en comunitat, acompanyant amb respecte i discreció els gestos de la pietat popular, acollint als
pobres i a les persones malaltes que pateixen,.. Sense aquesta tasca pastoral, un santuari
pot convertir-se en una atracció turística, un centre de convencions o qualsevol altra cosa.
La trobada entre Maria i Bernadeta revelen tres aspectes que afecten a la missió pastoral de Lourdes i que estan relacionades amb el lema de l’any: acollir, acompanyar i construir l’Esglèsia.
L’experiència de Bernadeta està molt lligada a l’acollida. De fet, Maria la va acollir 18 vegades a la Gruta. I no només ella, sinó que també va ser acollida per altres persones que
la varen ajudar i acollir. En aquestes persones hi trobem l’Esglèsia que acull a Bernadeta.
L’acollida segueix sent la mateixa ahir com avui, però amb altres formes. L’acollida en un
santuari marià està lligada a l’apropament de Maria, del que ens parla Sant Joan en el seu
Evangeli: “i la Mare de Jesús estava allà”, en les noces de Canà i al peu de la creu.L’acollida
a Lourdes està unida a les paraules de Maria “Vol fer-me el favor de venir aquí...” .
L’acolliment és la clau a Lourdes , a
l’Hospitalitat, i en qualsevol moment de la
nostra vida. És sempre a través de l’altre
que tenim accés a la font. Cadascú és al
mateix temps el qui indica la font i al que se
l’ensenyen. Cadascú és qui dóna l’aigua i el
que la rep. Acollir, donar, rebre, són tres paraules que repetim molts cops entre les persones que formem les hospitalitats, i el missatge que donem a les persones que venen per
primer any. Tothom és portador d’aquestes
paraules. Som persones al servei de persones, som peregrins al servei de peregrins.
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“BERNADETTE DE LOURDES”
UN ESPECTACLE MUSICAL CONMOVEDOR I UNIFICADOR

Una de les novetats d’aquest esperat pelegrinatge, serà l’assistència el diumenge a la tarda a aquest musical sobre Bernadeta, les aparicions i els fets de Lourdes. Una gran posada en escena, amb unes grans interpretacions que segur que ens deixaran emocions
a flor de pell. Les persones que ja l’han vist, assistint a Lourdes en algun d’aquests dos
darrers anys, ens asseguren que ens agradarà. I no ho dubtem, perque més enllà de
l’espectacularitat, és el missatge que Bernadeta ens ha deixat interpretat aquí per tot un
bon repartiment d’actrius i actors. D’aquí uns anys lligarem l’any que vam retornar a Lourdes, amb aquest musical, com molts anys després, encara els més veterans recorden
l’assistència a l’espectacle en el 25è pelegrinatge de les Hospitalitats de Vic i Solsona

CAP A LOURDES AMB SENTIT COMÚ
Tots ens preguntem com serà aquest retorn a Lourdes en quant a normatives sanitàries, i
estem a l’expectativa de veure com serà el nostre dia a dia durant els dies de peregrinació.
A part de la vacunació, i de les indicacions que ens donaràn les persones responsables
abans de marxar, el que hem de fer és gaudir d’aquest pelegrinatge aplicant el seny i el
sentit comú, i preguntant davant de qualsevol dubte. Ja estem familiaritzats amb l’ús de les
mascaretes, per tant a Lourdes porteu-ne, la FFP2 si pot ser i també les quirúrgiques. Ens
serviran en moments que estiguem en contacte amb molta gent d’arreu del món, no només
per la nostra protecció, sinó sobretot per protegir als altres, i més a les persones més vulnerables que participaran en el pelegrinatge. Cal tenir en compte, però , que és obligatòria:
- durant el viatge
- a l’Accueil Notre-Dame
- la Basílica Sant Pius X on poden entrar més de 5000 persones
- a l’interior de les piscines (on recordem es substitueix el bany pel gest de l’aigua)
Per la resta, el que ja sabem, distància, bon
rentat de mans (en trobareu per tot el santuari) i mascareta

- - 6 -6 -

ACTIVITATS TERRITORI

44ena Trobada Comarcal Osona -Ripollès
(La Gleva - 13 - 02- 22)

Sant Jordi

(23-04-22)

75 anys entronització Mare de Déu
de Montserrat

Jornada informativa Hospitalitat i Pelegrinatge
(30-04-22)

-- 77 --6 -

(01-05-22)

ACTES 53è PELEGRINATGE A LOURDES
del 11 a 15 JUNY de 2022
HORA
TARDA

VESPRE

MATÍ

DISSABTE 11 DE JUNY
LLOC

ACTIVITAT

En arribar

Accueil - terrassa

20:30h

Davant Accueil

21:00h

Capella Sant Josep

09:30h

DIUMENGE 12 DE JUNY
Basílica Pius X

Salutació a la Verge
Manipulació de cotxets

(personal de servei de 1r any)

Cerimònia Obertura Pelegrinatge
(dirigida a personal servei i pelegrins)

Missa Internacional

09:30h

Accueil 5a planta

Missa del grup de Cors Joves

11:15h

Davant basílica Roser

Fotografia de Grup

TARDA

15:00h

Espai “Robert Hossein”
(entrada de Lourdes)

Espectacle musical
“Bernadette de Lourdes”

VESPRE

21:00h

Esplanada

Processó de Torxes

MATÍ

TARDA
VESPRE

MATÍ

TARDA

VESPRE

07:30h

DILLUNS 13 DE JUNY
Camí de la Creu

Viacrucis de la muntanya
(pelegrins)

09:00h

Piscines

Piscines - Gest de l’Aigua

10:30h

Santa Bernadette

Missa preparada pels joves

14:30h

Santa Bernadette

Celebració del Perdó

17:00h

Podium / Pius X

Processó Eucarística

21:00h

Santa Bernadette

09:00h

DIMARTS 14 DE JUNY
Piscines

Vetlla de pregària

(dirigida a personal servei i pelegrins)

Piscines - Gest de l’Aigua

10:00h

Gruta

Missa a la Gruta

11:00h

Gruta

Passada per la Gruta

14:30h

Accueil - 5a planta

15:30h

Accueil

Trobada / xerrada amb el senyor
bisbe
Fes el que el malalt et digui

16:00h

Esplanada

18:30h

Pradera

20:30h

Capella Notre Dame

Passos de Bernadette

(pelegrins i personal servei primer any)

Comiat a la Verge
Vetlla de festa
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