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FEU EL QUE ELL US DIGUI
Ja fa 160 anys dels fets de Lourdes, però segueix
sent d’actualitat, com l’Evangeli.
2018 pot ser l’ocasió per tornar als orígens, Maria
i Bernadeta, dues senzilles dones que la seva
trobada silenciosa fa ressó a la paraula eterna
d’amor que el soroll de les nostres vides atrafegades,
de les nostres angoixes i les nostres pors, ja no ens
permet percebre.
Acompanyar, posar-se en camí junts. Entra en
aquesta gruta interior on t’està esperant algú.
La teva pobresa, la teva insuficiència, poden ser,
com la Gruta de Massabielle, el lloc d’una presència.
Escolta!

Autora cartell: Anna Ayerbe

AGENDA
ABRIL 2018:

23 Abril - Parades roses Sant Jordi
27 Abril - 13 Maig: Exposició Cartells i
Fotografies (Manresa)
MAIG 2018:

12 Maig - Trobada Hospitalitats
Catalanes a Montserrat

Comprometre’s amb tot el que tenim i el que som,
sense tenir por a fer el ridícul. Maria va dir als
servents de les noces de Canà:
“Feu el que Ell us digui”. I Jesús mana: “Ompliu
d’aigua aquestes piques”. Maria ens dóna la força
per obeir a la Paraula que ressona dins nostre.
I compartir el que hem rebut: és la única forma
de conservar-ho

UN PELEGRINATGE AMB NOVETATS
- Canvi d’un acte per un espai per accentuar
la convivència entre malalts, voluntaris i
pelegrins
- Nova medalla i foulard conjunts (pag. 5)

JUNY 2018:

Del 16 al 20 Juny -

51è PELEGRINATGE A LOURDES

FESTIVITATS DE LOURDES
2018
(pag. 3)

MOSSÈN LLUIS, NOU
COORDINADOR A
LOURDES (pag. 8)

TERRITORI INFORMA
ACTES FESTES DE NADAL

L'any 2017 va finalitzar amb les tradicionals activitats de Nadal. A Vic es va fer la tradicional
representació de "Els Pastorets de Folch i Torres" per part de joves i grans. Aquest any, com que el
teatre del col·legi Pare Coll estava ocupat, es va fer al teatre que té l'escola Sagrat Cor. Tot i ser més
petit, la gent va gaudir de la representació que comptava amb nova direcció i alguns actors nous.

A Manresa varen fer la torronada a la parròquia
de Sant Josep Obrer, amb un espectacle de
clown. A Igualada, la torronada es va fer en el
local de l’entitat. Per acabar, el grup dels Cors
Joves va fer una visita al pessebre vivent de Tona

CAMÍ DE QUARESMA

El Cor de l’Hospitalitat, va participar el passat 18 de març en el res del Sant Rosari i el Viacrucis a la
catedral de Vic. Al dia següent varen col·laborar en la missa de Sant Josep, a les germanetes dels pobres.
A Manresa, el 4 de març es va fer la xerrada “Fem camí cap a la Pasqua”a càrrec del consilari Mn.
Joan Hakolimana
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FESTIVITAT MARE DE DÉU DE LOURDES

I per aquest any, cada ovella al seu corral. La festa de la Mare de Déu de Lourdes va tornar al seu
format habitual, celebrant la diada en diferents indrets dels dos bisbats.
El bisbat de Solsona, va celebrar-ho el 18 de febrer a Avià (Berguedà). El dia va començar amb un
bon esmorzar de xocolata desfeta i coca. Seguidament es varen dirigir en processó a la parròquia de
Sant Martí, on es va fer la missa presidida pel bisbe Mons. Xavier Novell. A continuació varen tornar
a l’Ateneu d’Avià per celebrar l’assemblea on es va entregar un dels premis del concurs de fotografia,
es va fer una xerrada del lema de l’any, i seguidament, va tenir lloc el dinar de germanor

El bisbat de Vic va celebrar-ho el dia
11 de febrer, a les tres delegacions comarcals.
Al Bages, es va celebrar a Manresa
amb una solemne eucaristia a la parròquia de la Mare de Déu del Carme, i tot
seguit es va fer el dinar de germanor al
restaurant Golden
A l’Anoia, la celebració va tenir lloc a Igualada
a la parròquia de la Soledat, i el dinar es
va fer a l’Ateneu, on un dels moments més
emotius fou l’homenatge que es va fer a la
Magdalena, voluntària i malalta des de fa 49
anys a Lourdes i que va deixar-nos el passat
31 de desembre.
A la comarcal d’Osona i Ripollès, la festivitat
es va fer a Sant Hipòlit de Voltregà. Es va
començar amb la missa a la parròquia, i en
sortir la colla gegantera de la població ens va
acompanyar en rua fins al pavelló, on es va
fer el dinar, i el fi de festa amb una actuació
musical
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51è PELEGRINATGE A LU
UN POEMA!!
Sigueu Verge de Lurdes venerada
que consoleu sempre al desgraciat,
mercès per permetre’ns l’estada
en aquest vostre lloc que és sagrat
Cinquanta-un anys que pelegrinem
cercant de vos, ¡oh! Mare amor i guia,
i amb tot el cor avui us demanem
que ens apropeu més a Déu cada dia
Però no seria tot això possible
sense un ferm i nombrós voluntariat,
o sense aquell treball invisible
de la bona gent que hi està implicat

Més segur que no seria això viable
si no es comptés amb una organització,
i que no sols el poble la fa amable
sinó que compta també amb la religió
Per això hem d’agrair als bisbats
tant de la ciutat de Vic com Solsona,
que tenen unes grans habilitats
perquè el malalt es senti persona
El bisbe es torna un company
per aquell malalt que pateix,
i sap suavitzar amb gran afany
el dolor que el malalt pateix

Humilment i guiats d’una fe religiosa,
hem vingut a dar-vos testimoniatge,
i demanar-vos que vostra mà poderosa
vetlli sempre el nostre pelegrinatge
Guardeu mareta aquest nostre jovent,
que amb suor al front i un somriure,
saben infondre als malalts al moment,
aquella ànsia inefable de voler viure
Aquest lloc fa que el malalt intenti
la curació o alleugeriment pel mal,
i que l’aigua miraculosa els renti
la seva ànima que és pura i inmortal

Junts malalts, pelegrins i voluntaris,
units uns dies i amb un sol ideal,
sobren aquí tots els comentaris,
que la mare ens guardi de tot mal
No es pelegrina sols per clemència,
sinó per alliberar el nostre esperit,
sentint per la Mare fe i obediència
perquè ens condueixi fins l’infinit
Rentem nostra consciència plegats
amb l’aigua que brolla constantment,
que la Verge ens perdoni els pecats
i ens permeti de tornar l’any vinent
Manel Bou Ruescas
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URDES - del 16 al 20 de juny
HOLA!!
Tenim a tocar el 51è pelegrinatge a Lurdes. És una bona ocasió per canalitzar aquest esperit
solidari i de servei que portem dins nostre. Una experiència que cal viure per comprendre el
seu abast. Compartim temps, ajudant, escoltant i donant un cop de mà a persones grans,
malalts i pelegrins, ens sentim feliços i els hi donem felicitat. Una mostra més de la força del
voluntariat tan arrelat a la nostra societat.
I vosaltres gent gran o els que teniu algun mal, us convidem un any més a viure uns dies que
us omplin de pau i felicitat, la mateixa que doneu a tota l’hospitalitat.
Amb la teva presència, i la de tots aquells que pots convidar a descobrir-ho, serà novament
possible. Uns dies al servei dels altres, per compartir estones de lleure, alegria i amistat.
Comptem amb tu!
Xavier Farrés - president Hospitalitat de Vic
Glòria Padullers - presidenta Hospitalitat de Solsona

NOVETATS DEL PELEGRINATGE
LA MEDALLA

NOUS ESPAIS!!

Unificació de
la medalla del
pelegrinatge per
fer més visual el
compartir Lurdes dels
dos bisbats. També
hi haurà un fulard
conjunt

La celebració penitencial es farà en
un dels llocs que menys hem visitat
durant els darrers pelegrinatges...
la basílica del Rosari o del Roser!!!
I la missa de joves es farà a...
La basílica subterrànea de PIUS X!!

NOU ACTE – ACOMPANYAR AL MALALT
Sovint tenim la sensació que a vegades anem massa atapeïts d’actes, i no tenim moltes estones per
fer coses personals més enllà dels actes programats que hi ha. Per això, s’ha canviat el viacrucis
de malalts per una bona estona – espai de lleure i convivència entre el personal de servei, malalts i
pelegrins, que, s’ha titulat “ACOMPANYAR AL MALALT”. Es tracta que tots estiguem acompanyant
a les persones que estan a l’accueil fent el que més els hi agradi en aquella estona, en definitiva fent
el que ells i elles ens diguin. Hi ha un munt de coses que es poden fer amb tranquil·litat com pot ser:
anar a buscar aigua, anar a posar un ciri, anar a passejar per la pradera o per el nou emplaçament
del viacrucis de malalts, anar a veure la nova coberta de les piscines, xerrar una estona, sortir al
poble a fer un café, una compra, o visitar algun dels museus propers, anar a la gruta a fer una
pregària, etc, etc…En definitiva, fer coses que el personal de servei o els pelegrins podem tenir
algun moment per fer, però les persones que estan a l’accueil els hi és més dificil
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IV CONCURS DE FOTOGRAFIA - MOMENTS DEL PELEGRINATGE
Aprofitant les respectives festivitats de la Mare de Déu de Lurdes, es va fer l’entrega de
premis del IV concurs de fotografia. El primer premi, dotat amb una inscripció gratuïta al
pelegrinatge fou per la fotografia “Uff! Que freda!!” d’Anna Maria Rifà, de Sant Julià de
Vilatorta. Els altres dos premiats amb un accèssit d’una medalla commemorativa del 50è
Pelegrinatge foren per Joan Gabarró de Manlleu, i Marta Costa de Els Bassacs.
Aquest 51è Pelegrinatge, arribarem a la cinquena edició del concurs, i ens agradaria que
molta més gent s’hi apuntés, que el jurat ho tingués complicat. Sobretot, la gent del Bages,
Anoia i del bisbat de Solsona, animeu-vos, que el premi s’ho val!!!

DES DE LURDES…
NOVA COBERTA DE LES
PISCINES I CAPELLES DE
LA LLUM

70è MIRACLE RECONEGUT
A LURDES
Creiem que la noticia que us donem tot seguit, per molts de vosaltres ja és coneguda, però hem cregut oportú fer-la constar
en la nostra revista per tenir-ne un record
Es tracta del 70è miracle a Lurdes reconegut per l’església.
El dia 11 de febrer del 2018 va ser anunciat pel sr. Bisbe de Beauvais, Mons. Jacques Bennoit Gonnin, aquest nou miracle
ocorregut al santuari el dia 11 de juliol de
2008 en la persona d’una religiosa franciscana del Sagrat Cor. La germana Bernadette Morian, que tot i quatre operacions quirúrgiques i afectada de paràlisi, de
sobte aquell dia va començar a caminar.
Una vegada més i després d’aquest fet,
es tornen a centrar les pregàries cap a la
Verge de Lurdes

La fase final del projecte gruta, ha tingut
la culminació en la nova coberta de les
piscines fent que l’espai quedi més ampli
i lluminós. També a l’altra banda del riu
s’han instal·lat els nous espai per posar
els ciris, anomenat “capelles de la llum”.
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ASSEMBLEES DIOCESANES I COMARCALS
Durant el mes de febrer i març s’han celebrat les assemblees diocesanes de Vic i Solsona,
i les juntes comarcals a Vic, Manresa i Igualada, presentant les activitats realitzades, les
que es faran i l’estat de comptes.
En el cas de la comarcal d’Osona i Ripollès, l’assemblea va comptar amb el punt de la renovació de nous vocals. De les quatre vacants disponibles es varen presentar cinc candidatures amb la qual cosa es va fer unes eleccions per escollir els vocals de junta. Així van
entrar com a vocals Marta Camps i David Aragüete que renovaven per quatre anys més, i
Joan Fatjó i Ricard Saborit com a nous vocals de junta. Però, com que la junta vol que les
persones que volen participar, puguin fer-ho, el delegat Francesc Luna va anomenar a Maria Rosa Solanas, que també s’havia presentat, com a càrrec de confiança.
A l’assemblea diocesana del bisbat de Vic, es va fer un reconeixement amb l’entrega d’una
placa, a les persones que havien format part de la junta anterior. L’anterior president, Francesc Luna Pino, i les sres. Pilar Júlia i Rita Alemany

ACTES PROPERS!!!
23 Abril – Celebrem Sant Jordi amb l’Hospitalitat!!

Com cada any, trobareu les parades de vendes de roses i altres objectes a Vic, Igualada i Manresa
als llocs habituals. A Vic ens trobareu tocant a la plaça Major a la cantonada de la Casa Comella.
A Igualada, a la Rambla Sant Isidre; i a Manresa, al passeig Pere III, tocant a la plaça de Crist Rei.

27 Abril al 13 de Maig – Exposició de cartells i fotografies de 50 anys de
Pelegrinatge a Manresa

Farem la inauguració d’aquesta exposició el 27 d’abril a les 7 de la tarda al Centre Cultural el
Casino, al Passeig Pere III 27. Es podrà visitar de dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h.

12 Maig – Trobada Hospitalitats Catalanes a Montserrat

Una bona ocasió per retrobar-nos tots abans dels respectius pelegrinatges, i fer una mica
de convivència i de país.
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Parlem amb..
MOSSÈN LLUÍS RUIZ BRICHS
Com ja vam anunciar a la pàgina web, mossèn Lluís
Ruiz ha estat anomenat coordinador de les hospitalitats
de llengua hispana a Lurdes, en substitució del padre
Teótimo que s’ha jubilat. Amb això, en Lluís no deixa
l’hospitalitat de Solsona, i en seguirà sent el consiliari,
només que per dur aquesta tasca haurà d’establir-se a
Lurdes. En parlem amb ell de tot plegat

Com i quan t’ho van proposar?
M’ho van proposar quan al
congrés de les hospitalitats
espanyoles a Logronyo, tot i
que a l’estiu ja me’n van parlar, i els hi vaig dir que no pensant que ja sortiria algú altre.
Hi havia unes altres dues opcions, però van dir que no i
llavors m’ho van tornar a proposar. Els hi vaig dir que em
faria molta il·lusió, però que
escrivissin al bisbe de Solsona i si ho veia bé, jo no tindria
cap problema. El bisbe ho va
veure bé, varen venir des de
Lurdes a veure’ns i el dia 11
de febrer es va fer públic
Va ser difícil prendre la decisió?
És complicat de contestar,
perquè una cosa és el que un
porta en el cor, el sentiment
d’estima cap a Lurdes, l’hospitalitat, i una altra cosa és
quan et demanen un càrrec
tan important. Podia veureho venir, perquè porto anys
fent de consiliari, set anys de
consiliari nacional, però mai
t’imagines que et demanin un
treball universal al santuari de
Lurdes. Em fa molta il·lusió,
però també por de la responsabilitat que té

En què consistirà la teva
tasca?
Bàsicament en l’acollida de totes les hospitalitats, catalanes,
espanyoles, però també de
pelegrins de llengua hispana
que vinguin d’arreu com llatino-amèrica i Estats Units. Estar
a la disponibilitat de tots ells, i
a la llarga donar a conèixer el
missatge de Lurdes a llatinoamèrica i als Estats Units
Què representa per tu?
Un gran repte, i si seré capaç
de fer-ho tot bé
Et sentirem saludant-nos a
les processons?
Sí, i a la missa internacional
també
Podràs participar del pelegrinatge com fins ara?
Tant com abans no ho sé, però
el desig hi és. Per mi sou, per
dir-ho d’alguna manera, com la
meva mare. És l’hospitalitat on
he crescut, m’han ensenyat, i en
la que continuo sent el consiliari
Com han estat aquests
anys a l’hospitalitat?
De molt aprenentatge, de coneixences, d’aprofundir en el
missatge de Lurdes, d’enforti– 8 –

ment espiritual en el sentit del
malalt, perquè moltes vegades és veritat que quan parles amb gent que no ha anat
amb la pelegrinació diuen:
“pobres malalts, vaig marxar
amb el cor encongit”; i la realitat és una altra, el malalt hi
gaudeix i els pelegrins s’omplen i tornen canviats, i l’ambient que es viu és especial
Un missatge als hospitalaris de Solsona i Vic
Primer que no us desanimeu.
Sempre tenim la por si som
menys, si som més, si som
més joves o menys, però crec
que el més important és descobrir el veritable missatge
de Lurdes, i que crec que és
trobar-nos amb la Mare, però
que alhora també ens trobem
amb nosaltres mateixos, i tot
això ens pot enriquir moltíssim,
i potser a vegades no ho hem
aprofitat del tot. Fem moltes activitats a Lurdes, però hi ha una
base important que és estar al
costat uns dels altres. El fet de
dir-li la Mare de Déu a Bernadeta: “pots venir aquí durant 15
dies seguits?”, vol dir una convivència, vol dir estar allà on
toca, aprendre que és el que la
Mare de Déu ens vol dir

