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LOURDES - LA NOU - ALPENS
Un nou pelegrinatge va encetar l’estiu de l’Hospitalitat

SETEMBRE:
Dia 28 - Assemblea Comarcal Osona
Dia 29 - Trobada a la Gleva (Osona)
Dia 29 - Joncadella (Bages
OCTUBRE:
Dia 6 - Sortida Tardor (Anoia)
Dia 27 - Trobada al Miracle (Solsona)
Dia 27 - Castanyada (Anoia)

EL PELEGRINATGE UN ANY MÉS FOU UN ÈXIT
DE DIES DE GERMANOR I SERVEI (pag. 2)
ÀLBUM DE FOTOGRAFIES A L’INTERIOR I
MOLTES MÉS A LA NOVA PÀGINA WEB (pag 3 -10)
NOVA TROBADA A LOURDES DE LA NOU (pag 11)

NOVEMBRE:
Dia 3 - Castanyada (Bages)

COLÒNIES D’ALPENS - 50 ANYS (pag.12)

DESEMBRE:
Dia 1 - Dinar pers. servei de Solsona
Dia 15 - Trobada Advent (Bages)
Dia 22 - Torronada (Anoia)
Dia 22 - Festa de Nadal (Osona)

NOVEMBRE!! LES RELÍQUIES
DE SANTA BERNADETTE A
LES DIÒCESIS DE VIC (14-16 Nov.)
I SOLSONA (16-18 Nov.)

CRÒNICA DEL 52e PELEGRINATGE A LOURDES
“Feliços els pobres: és vostre el Regne de Déu” (Lluc 6.20)
Amb aquest lema vam marxar cap a Lourdes, allí el lema es fa realitat quan veus les cares d’alegria
del malalts en el seu centre d’acollida,“L’Accueil,” on el voluntariat els fa jugar, cantar, resar..., quan
veus els voluntaris, metges, infermeres, gent jove i gent gran, complint sempre l’horari perquè
tot funcioni bé. Sempre a punt, sempre amb les mans obertes envers els altres, sempre amb
un somriure..., quan veus als pelegrins participar en tots els actes, misses, processó, pregària,
viacrucis....t’adones que el lema es fa realitat, aquí no hi ha riqueses, només cors molt grans.
Aquest any el temps no ens ha acompanyat gaire, ens ha fet una mica de fred i una mica de pluja.
Malgrat això hem portat a terme tots els actes previstos. El dia d’arribada, i per donar gràcies a la
nostra Mare, la Missa d’Obertura del Pelegrinatge, a la capella de Sant Josep, oficiada pel Bisbe
Novell de Solsona i acompanyats pel Cor de l’Hospitalitat.
El segon dia la missa internacional a la Basílica de Pius X. Una solemne missa on Déu s’hi fa molt
present amb malalts i pelegrins de tot arreu del món que resem la mateixa oració, “Parenostre....”.
Després la fotografia de grup i a la tarda: “Feu el que el malalt us digui”, passejar, caminar, resar,
parlar, comprar, jugar...el malalt mana, dedicació completa a ell o ella. I pels de primer any, una
descoberta de Lourdes seguint les passes de Bernadette.
AI vespre, la Processó de Torxes on la llum i el foc se senten al cor. El ciri a la mà, l’Ave Maria als
llavis i aquella fe que es palpa en aquells càntics, cadascú amb el seu idioma, sempre el mateix
amor a la nostra Mare Maria. A les graderies de la Basílica del Roser, és on es situa el cor format
per tots els cantaires de totes les peregrinacions, el nostre també, i allí teníem a la Rosa Mari, que
va cantar el Rosa d’Abril, amb aquell amor a la Mare, que va deixar bocabadat a tothom.
El dilluns al matí Viacrucis passat per aigua, però com el peregrí és ferm, tots anaven preparats amb
paraigües i impermeables, guiats pels dos bisbes, Mons. Novell i Mons. Romà. No faltaren els càntics,
no faltà la il·lusió, no faltà aquella dita “al mal temps, un bon somriure”. En acabar el Viacrucis anàrem
cap a l’església de la Bernadeta, on el grup de joves van preparar la missa, amb molts càntics, molta
alegria, pregàries de mà estesa. També presidida pels dos Bisbes i, entre altres, el Mossèn Octavi
de Sant Pau, que és el primer any que anava a Lourdes. Em va agradar molt quan li vaig preguntar:
Mossèn, li agradat venir a Lourdes?, i ell em va contestar: No. M’ha encantat!!.
A la tarda la Processó del Santíssim. Aquí el temps es va aguantar. L’adoració al Santíssim en la Basílica
de Pius X, que és on acaba la processó, sempre és un regal de Déu; quina pau davant el Santíssim
Sagrament, quin silenci, quines mirades quan passava Jesús Eucaristia beneint-nos a tots...
El dimarts al matí “la cirereta”; la Missa en la Gruta. La Gruta que és centre de tot el pelegrinatge.
El bisbes, els mossens, el Cor de l’Hospitalitat, els peregrins, els malalts..., la Verge de Lourdes
ens oferia la seva Gruta, nosaltres li dedicàvem el nostre cor. A la tarda, Fi de Festa al cinema La
Foret, on els voluntaris ens van obsequiar amb cançons, música, rialles, gresca i un bon berenar.
En acabar la festa, tots cap a la Pradera, davant la Verge de Lourdes per dir-li: a reveure, tornarem
si a Déu plau. Per donar-li gràcies, per demanar-li perdó i per oferir-li tot el que som i tenim, i així
fer real el lema “Benaurats vosaltres els pobres”.
Recordo amb tendresa, quan tot acabat i tornant al Accueil, un dels malalts, que venia per
primera vegada, em va dir amb un gran somriure “Jo me’n vaig molt content, he vist a la Mare de
Déu” i va seguir el seu camí tan satisfet. Jo mirant-lo a ell, també la vaig veure.
Aquest any, entre els dos bisbats, hem anat a Lourdes 741 persones. Persones que hem participat
de dies plens d’activitats, però sobretot de molta convivència entre les persones que venen com
a malaltes, i les que venen com a voluntàries o amb el grup de peregrins. Tot el que un dóna, és
tornat per mil per aquell malalt o malalta. Només per aquest motiu, ja és un èxit, només per això,
ja val la pena tornar l’any vinent. Esperem poder ser molts més, i si Déu vol, hi tornarem. Del 6 al
10 de juny de 2020!!!
Fins l’any que ve si a Déu plau !!
Dolors Ortuño
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CONCURS DE FOTOGRAFIA
Recorda que fins el 31 de desembre de 2019, tens temps de presentar 3 fotografies com a
màxim, pel concurs de fotos “Moments del Pelegrinatge”. Ens les pots fer arribar a través del
correu electronic: revistainforma@yahoo.es, o fent-les arribar a la delegació de l’hospitalitat
més propera, juntament amb el nom i un títol per cada fotografia

DE LOURDES DE FRANÇA A LOURDES DE LA NOU
El Diumenge, dia 21 de juliol, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de
Solsona organitzà el 42 pelegrinatge al Santuari de Lourdes de La Nou, agraint el recent
pelegrinatge a Lourdes de França, el do de formar part de la gran família de l’Hospitalitat de
la Mare de Déu de Lourdes i continuar avançant en el projecte de servir els malalts i les seves
famílies. El grup Fratello de la Diòcesi igual que participà en el pelegrinatge a França també
acompanyà en el Santuari Diocesà.
La jornada amb més de 200 pelegrins començà a les 11 del matí amb confessions, seguit de
l’eucaristia, àpat fratern i a la tarda acompanyats pel Bisbe Xavier exposició del Santíssim,
rés del rosari i inauguració de l’espai
de veneració de la relíquia de santa
Teresa de Calcuta. De moment ens
reemplacem a rebre els propers dies
16-18 de novembre les relíquies de
santa Bernadette amb motiu del seu 175
aniversari de naixement.
Com ens diu enguany el lema pastoral
de Lourdes “Feliços els pobres”, amb
humilitat i esperit de servei acollim-nos,
ajudem-nos i guarim-nos les nafres del
nostre temps.
Informa: Hospitalitat de la Mare de Déu
de Lourdes de Solsona

STAGE A LOURDES 2019
Com cada any, persones de les nostres
Hospitalitats, fan via cap a Lourdes fora de
les dates del pelegrinatge, per fer servei
al Santuari, ja sigui en ajudar als viatgers
que arriben en tren, ajudar a la gruta,
ajudar en les diferents celebracions, cosir,
etc… Al mes d’agost és quan hi ha més
presència d’hospitalaris i hospitalàries
nostres, i aquest any tampoc hi han
faltat. A la foto en podeu veure alguns,
juntament amb altres companys d’arreu
de Catalunya, i d’Espanya. Un dia us en
parlarem més a fons.
– 11 –

UNES COLÒNIES ESPECIALS – 50 ANYS D’ALPENS
I des d’aquell dia que a algú, o alguns, varen
pensar: “Unes colònies pels malalts!!!”; han
passat ja 50 anys, i com va dir un dels capellans que va venir a fer-nos una de les misses: “això és un miracle”. Quanta raó que té
50 anys plens de convivència, de passar
uns dies de vacances al poble d’Alpens,
usuaris i voluntaris que dediquen part del
seu temps i dels seus dies de vacances,
per dedicar-lo als altres. “Quina feinada
que us donem” – deia una persona que
venia com a usuària…Ni s’imagina quina
alegria i quina felicitat i amor ens donen a
tots els voluntaris que anem a aquestes
colònies, convivències, estada, o com li vulguem dir. Tots aportem el nostre granet, tots aportem els nostres coneixements, i tots, sense buscar ni rebre res a canvi, som voluntaris, només
l’escalf i les rialles que ens dediquen les persones que venen com a usuàries, i això no té preu,
no es pot posar, és màgic, és un miracle.
En aquests 50 anys s’han fet moltes activitats, i en aquestes colònies hem recordat vells temps.
Les activitats que es van fer venien a ser un resum d’activitats que s’han anat fent al llarg dels anys.
D’aquesta manera, vam pintar samarretes; ens van fer una demostració de com es fan els sabons;
un voluntari de “Joguines sense fronteres” ens va fer una xerrada sobre l’entitat; vam fer marcs de
foto on vam emmarcar la foto oficial de grup; vam fer pots de sal; vam fer jocs tradicionals com les
bitlles, pescar, les anelles, jocs de memòria, o una gimcana pel poble. Un dia els nans d’Alpens
ens van fer una demostració de balls tradicionals, i ho vam acabar amb un espectacle als casino
del poble, amb la participació de tothom i també del Mag Domingo, i un darrer sopar a la fresca.
El darrer dia, dia del gran dinar de comiat, al matí vam fer uns partits de volleyball. Ningú es va
cansar, doncs asseguts a una cadira, es fan uns partits molt divertits i interessants. Seguidament
la trobada amb Jesús en la missa, en el pati exterior, en un entorn magnífic, sota l’ombra dels
arbres i davant la rèplica de la gruta de Lourdes i la imatge de Maria. Com cada dia al migdia, un
mossèn o altre, ens acompanyava. I per acabar, un bon dinar amb una gran paella també al pati.
I així, sense adonar-nos van passar aquestes colònies, on les anècdotes i el dia a dia, es sumen a les de les 49 anteriors. La valoració és bona, i esperem que no siguin les darreres, i que
més persones, sobretot joves, s’animin a viure aquesta experiència aportant les seves ganes,
il·lusions i coneixements.
Moltes gràcies als que ho heu fet possible, tan aquest any, com els anteriors. Salut i força. Som
un equip.
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