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AGENDA
JUNY:

11 -15 Juny: 49è Pelegrinatge a Lourdes
de les Hospitalitats de Vic i Solsona

JULIOL:

24: Trobada Lourdes de la Nou (Solsona)

AGOST:

del 7 al 13: Colònies d’Alpens (Osona)

- ASSEMBLEA HOSPITALITAT DE SOLSONA

(pàg. 2)

- NOU LOCAL DE LA DELEGACIÓ DE L’ANOIA (pag. 2)
- SORTIDA A LA CANÒNICA DE VILABERTRAN (pàg. 3)
- PROGRAMA ACTES DEL PELEGRINATGE (pàg. 3)
- EL PAS PER LA PORTA SANTA (pàg. 5)
- CAP DE SETMANA DE FORMACIÓ I ACTES
PREPARATS PELS JOVES PER EL PELEGRINATGE
(pàg.7)

TERRITORI INFORMA
ASSEMBLEA I FESTA HOSPITALITAT DE SOLSONA
El dia 6 de març, a Cervera, l’Hospitalitat de Solsona va celebrar la 26a. Assemblea Diocesana, a
l’Església de Sant Antoni. Fou presidida per el bisbe Mons. Xavier Novell, i va consistir en un resum
de les activitats fetes i l’estat de comptes. El consiliari, Mn. Lluís, va explicar la joia que representa
acompanyar els “malalts” dins el context de l’Any
de la Misericòrdia. També hi va assistir el Paer en
Cap de Cervera, que va encoratjar la gent a seguir
amb aquesta tasca. Tot seguit es va celebrar l’Eucaristia on destaquem la presència del Jacob, seminarista menor de la diòcesi, que va donar el seu
testimoni. Va cloure la jornada un dinar compartit.

FESTA DEL SANT CRIST D’IGUALADA
El dia 29 de Març, la delegació de
l’Anoia va participar en la tradicional
festivitat del Sant Crist d’Igualada.
L’ofici fou presidit per el bisbe de Vic,
Mons. Romà Casanova. En les ofrenes, l’hospitalitat va oferir una aigua
de Lourdes. A la tarda va tenir lloc la
tradicional processó per els carrers
més cèntrics.

SORTIDA A LA CANÒNICA DE VILABERTRAN
El dia 3 d’Abril, la delegació d’Osona i Ripollès
va fer la sortida de primavera a la canònica de
Vilabertran (Figueres). Dividits en dos grups,
ens varen explicar la seva història i les diferents
dependències que hi ha. Entre altres coses
destacar la creu processional d’argenteria
més gran de Catalunya. A continuació va tenir
lloc el dinar gaudint d’una bona companyia
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SANT JORDI 2016
Les diferents delegacions de l’Hospitalitat de Vic, varen aprofitar la
diada de Sant Jordi per sortir al carrer i difondre el pelegrinatge. A
Vic i a Igualada hi va haver parada de roses, així com també d’altres
objectes. AManresa, hi va haver un punt d’informació, com dies
abans havien fet dins la Fira Monacàlia de Navarcles

NOU LOCAL DE LA DELEGACIÓ DE L’ANOIA
El dia 30 d’Abril la delegació de l’Anoia va inaugurar el seu
local situat al carrer Òdena 118 baixos, d’Igualada. Hi varen
assistir el bisbe de Vic, l’alcalde d’Igualada, dues regidores,
el consiliari Mn. Vila, caputxins i priors del Sant Crist, així com
un bon nombre de gent de l’Hospitalitat. Acabada la inauguració i benedicció, va tenir lloc un bon berenar i convivència.

HORARIS 49è PELEGRINATGE A LOURDES
DISSABTE 11 DE JUNY
HORA
VESPRE

LLOC

ACTIVITAT

20:30h

Davant Accueil

ESCOLA – DUR UN “XINO” O UNA CADIRA DE RODES (personal de servei 1r any)

21:30h

Capella Sant Josep

MISSA OBERTURA PELEGRINATGE (Dirigida a Personal de Servei i Pelegrins)
DIUMENGE 12 DE JUNY

MATÍ

TARDA
VESPRE

08:30h

Creu de Bretons

PAS PER LA PORTA SANTA DE LOURDES

09:30h

Basílica Sant Pius X

MISSA INTERNACIONAL

11:15h

Esplanada

FOTOGRAFIA DE GRUP

16:00h

Santa Bernadeta

VIACRUCIS

17:15h

Verge Coronada

DESCOBERTA DE LOURDES (adreçada en especial a la gent de primer any)

21:00h

Esplanada

PROCESSÓ DE LES TORXES
DILLUNS 13 DE JUNY

MATÍ

TARDA
VESPRE

09:45h

Gruta

MISSA A LA GRUTA EN CATALÀ

11:00

Gruta

PASSADA PER LA GRUTA

11:15

Accueil Notre-Dame

PISCOLABIS I CONVIVÈNCIA

15:00h

Santa Bernadeta

CELEBRACIÓ PENITENCIAL

17:00h

Basílica Pius X

PROCESSÓ DEL SANTÍSSIM

21:30h

Capella de Sant Josep

VETLLA DE PREGÀRIA (Dirigida a Personal de Servei i Pelegrins.)
DIMARTS 14 DE JUNY

MATÍ

TARDA

07:30h

Viacrucis Muntanya

VIACRUCIS DE LA MUNTANYA (pelegrins i personal de servei que pugui venir)

10:30

Santa Bernadeta (Cantó Gruta)

MISSA DE JOVES

14:00h

Piscines

PISCINES

16:00h

Sala Polivalent de la Foret

ACTE LÚDIC

18:30h

Pòdium davant la Gruta

COMIAT A LA VERGE

El grup de Pelegrins el dilluns 13 de juny a les 18:15, reunió - conferència a càrrec del bisbe de
Vic, Mons. Romà Casanova a la Sala Mgr. Schoepfer situada a l’edifici Fòrum Informació
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49è PELEGRINATGE A LOURDES
Hola!!! Des dels Bisbats de Solsona i Vic, una cordial salutació.
Estem com aquell que diu, a les portes del 49è. pelegrinatge a Lourdes de França, que com tots
sabeu és de l’11 al 15 de juny, i aquest any amb el lema “MISERICORDIOSOS COM EL PARE”.
L’estem preparant amb il·lusió i amb moltes ganes de que tot surti bé, i de tornar a veure els
amics i companys. Són uns dies de convivència: per alguns fer un servei, per altres uns dies de
pregària, pels malalts un bri d’esperança i per tots unes jornades inoblidables que gratifiquen i
t’omplen tant que quan s’acaben et queden ganes de tornar l’any vinent.
Esperant retrobar-nos ben aviat, que tingueu un bon pelegrinatge, i als que no podeu venir,
tornar-vos a veure l’any vinent que celebrarem els 50 anys.
Glòria Padullés i Francesc Luna
Presidents de les Hospitalitats de Solsona i Vic

NOVETAT!! NOU PONT CAP A PISCINES
Per anar cap a piscines, o quan tornem de la Gruta
cap a l’Accueil utilitzem el nou pont!!! Una nova passera
que permet que l’espai de la gruta quedi com a lloc de
recolliment i no com a lloc de pas, fent possible així el que
vol esdevenir Lourdes dins el projecte “Espai Gruta” que es
va iniciar l’any passat, i que ha d’acabar amb el nou acabat
de les piscines i el trasllat de l’espai dels ciris.
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LA PORTA DE LA MISERICÒRDIA
El Santuari de la Mare de Déu de Lourdes és un lloc de misericòrdia. Ho és sempre, però aquest
Any Sant de la Misericòrdia, convocat pel sant Pare Francesc, ho serà encara més amb el do
de la indulgència plenària que se’ns ofereix. Un signe concret d’aquesta misericòrdia és la Porta
Santa de la Misericòrdia a l’entrada de la porta de Sant Miquel del recinte del Santuari.
Un dels actes propis del nostre pelegrinatge a Lourdes en aquest any serà el pas per la Porta
Santa. Quin significat té la porta santa? Què ens aporta a nosaltres aquest pas? Què ens demana
entrar per la porta santa?
La Porta Santa és signe de Crist. Ell mateix ens diu: Jo sóc la porta… els qui entren passant per
mi se salvaran de tot perill podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges (Jn10,7.9).
Entrar per la Porta Santa significa descobrir la profunditat de la misericòrdia del Pare que ens acull
a tots i surt a trobar-se amb cada un de nosaltres en Jesucrist, rostre de la seva misericòrdia.
Passar, doncs, per la porta santa és una confessió de fe en Crist, al qual acceptem com a Senyor
i Salvador nostre. La Porta Santa és signe del cor obert de Jesús, del qual, en ser traspassat per
la llança del soldat, va brollar sang i aigua, signe dels sagraments de l’amor misericordiós.
Passar per la porta santa ens dóna l’abraçada de la misericòrdia del Pare que ens vol donar el seu
amor, que perdona i guareix. L’amor de Déu sempre ens va al davant, molt abans de cap mèrit
nostre; sempre és gratuït i incondicional.
L’únic que se’ns demana per passar de veritat per la Porta Santa és l’obertura del nostre cor a l’amor
de Déu. Aquesta actitud es manifesta en obrir el nostre cor en el sagrament de la confessió i en la
participació de l’Eucaristia. La professió de fe i la pregària pel Papa ens uneix a l’Església, que és la
mitjancera de la misericòrdia. La Porta de la Misericòrdia ens omple el cor per portar als germans que
necessiten el nostre ajut, la nostra presència, el nostre servei. Les obres de misericòrdia són, al mateix
temps,expressió de la misericòrdia rebuda i font de més misericòrdia de Déu per a qui les practica.
Romà Casanova, Bisbe de Vic

© Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes / Vincent Pierre
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CAP A L’AVENTURA!!
Un any més, m’estic preparant per anar a Lourdes amb els meus “malalts”. Sé que això de
veure “malalts”, entre cometes, és una mica estrany, us ho explicaré: són persones que han
passat una malaltia, que tenen alguna discapacitat, o són persones grans,…, i altres, com els
meus estimats Cors joves. És una oportunitat de sortir de la rutina per ells, i és un moment que
els seus familiars poden també trencar l’estat d’alerta diari.
Ara fa quatre anys, vaig començar la meva aventura d’acompanyar els “malalts” cap a Lourdes,
organitzat per la delegació de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Vic. A casa, des
de molt petit havia sentit a parlar del pelegrinatge i d’estar en contacte amb els “malalts”, i tenia
el cuquet de saber què era això. Ara fa quatre anys, les estrelles, el destí o el que sigui, es van
posar en sintonia i van permetre poder provar això d’anar com a voluntari al pelegrinatge, i així,
iniciar aquesta aventura.
I què m’aporta aquesta aventura? Doncs que em paguen amb la millor moneda del món,
aquella que t’omple d’una satisfacció immensa i que cap ric o poderós et pot donar: la
del somriure de la gent, l’abraçada d’aquella persona, la mirada de complicitat entre tu i la
gent amb qui treballes o cuides, el respecte que ens tenim, el sentiment d’equip amb els
companys…Jo necessito aquesta paga encara que sigui un cop a l’any, m’ajuda a voler ser
una millor persona en la meva feina i en la meva vida. I també hi ha una altra part eh!!…
són dies de molt cansament i activitat que no us ho negaré pas! Però em compensa i molt.
Sóc infermer i vaig a Lourdes com a infermer. Formo part de l’equip sanitari que intenta cobrir
les necessitats bàsiques que hi ha durant l’estada del pelegrinatge: proporcionar la medicació,
fer les cures, donar assistència…I per aquest any i pels pròxims, ens aniria molt bé ampliar
el nombre d’infermers o infermeres, metges o metgesses que vulguin viure aquests dies
tan especials i diferents. De l’11 al 15 de juny us necessitem! Va, animeu-vos i benvinguts a
l’aventura…
Carta publicada el 22 d’Abril al diari El 9Nou de Vic
David Planàs
Voluntari de l’equip sanitari
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INFORMA JOVE
III CAP DE SETMANA DE FORMACIÓ
El 30 d’abril i 1 de maig, es va organitzar
el tercer cap de setmana de formació, oci i
convivència a Cantonigròs (Osona). Fou un
cap de setmana passat una mica per aigua,
però que va servir per preparar els actes que
els joves farem durant aquest pelegrinatge,
per rebre una bona formació de com
manipular una cadira de rodes, ajudar a algú
a llevar-se o anar al lavabo, fer transferències
des del llit a la cadira, etc.., i sobretot de fer
pinya i anar alimentant el cuquet de cara al
pelegrinatge. Des dels joves, us animem a
què us guardeu més o menys aquestes dates
i l’any vinent siguem forces més, i no només
joves. Està obert a tothom, i us convidem
a venir tot el cap de setmana, als tallers de
formació que tots necessitem o a compartir
una bona estona.

i la seva força els fa superar les barreres que
aquesta situació aporta. Intentarem que ens
adonem tots, que entre el refugiat i qualsevol
de nosaltres, la distància és més curta del que
ens pensem. Això serà en concret en la vetlla
de pregària. La missa de joves, tot i ser més
festiva, també tindrà aquest record i aquest
voler estar al seu costat, en les pregàries, les
ofrenes i els cants.
I també disbauxa i alegria més enllà
de l’acte lúdic!! Tornen els nassos de
pallasso!!
L’acte lúdic volem que sigui una gran festa
final!! Esteu tots convidats a la clausura d’uns
jocs olímpics on els premis als esportistes no
seran medalles per haver quedats primers,
sinó les diverses actuacions per l’esforç que
han fet en fer aquella prova, i el valor que això
representa. Així, tot i tenir-ne de preparades,
si algú vol llegir un poema, cantar una cançó,
tocar un instrument, uns acudits, etc…,
que ens ho faci saber durant els dies de
pelegrinatge. Volem que també us hi sentiu
partíceps
I durant tots els dies de pelegrinatge, tornarem
a tenir nassos de pallasso per donar aquella
alegria durant les estones de convivència,
el piscolabis o les benediccions de taula a
l’Accueil. Volem convertir el pelegrinatge i
Lourdes en una explosió de felicitat, joia i molt
bon rotllo!!!

ELS JOVES ESTEM APUNT!!
El record per les persones refugiades
estarà present dins la vetlla de pregària i
de la missa de joves

TOTS SOM UN EQUIP

Els joves afrontem aquest pelegrinatge amb
moltes ganes i molta il·lusió, i esperem poder
contagiar-la a tots vosaltres. Aquest any, la
vetlla de pregària de dilluns al vespre a la
capella de Sant Josep, i la missa de joves a
Santa Bernadeta, girarà entorn dels refugiats,
de la seva lluita, del seu drama d’haver
d’abandonar casa seva, però que la seva fe
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PARLEM AMB..
Amb motiu del Pelegrinatge, l’entrevista d’aquest número és amb els tres delegats
comarcals de l’Hospitalitat de Vic, per conèixer les seves impressions i com s’afronta el pelegrinatge per part de cada delegació comarcal
Així doncs, avui parlem amb…
FRANCESC LUNA (delegat comarcal Osona-Ripollès des del 2012)
MONTSE RABELL (delegada comarcal Anoia des del desembre del 2015)
JOSEP MARIA COLL (delegat comarcal del Bages des del desembre del 2015.
També ho havia estat anteriorment del 1982 al 1990, i del 2000 al 2008)

Quants anys fa que aneu a
Lourdes?
Francesc: D’ençà que tenia 14
anys, fa 30 anys ja
Montse: Fa 17 anys que hi vaig
Josep Maria: 48 anys, des del
primer dia, aquest será el 49 any
Com vàreu conèixer
l’Hospitalitat?
Fr: A través dels pares que en
formaven part
Mo: Per mitjà de l’àvia i de la
mare que hi anaven
JM: Per casualitat, volíem anar
a Lourdes i s’escaigué l’anunci
del primer pelegrinatge
Amb quin objectiu afronta
la vostra delegació el
pelegrinatge?
Fr: Amb la il·lusió de satisfer
totes les necessitats de tota la
gent que ens desplaçarem a
Lourdes
Mo: L’Objectiu principal és el
treball amb equip, tots hi formem part. Aquesta nova etapa
l’afrontem per continuar defensant els valors humans, a no
perdre la fe, a ajudar i rebre, l’
alegria, l’optimisme, la generositat… a estar al costat de tothom.
JM: El de fer-ho realitat un cop
més, poder arribar a persones,
que fins al moment present i per
diversos motius, desconeixen la

proposta de l’Hospitalitat
Què és el que més us agrada
del Pelegrinatge?
Fr: El que més m’agrada és
l’ambient de felicitat, de fe i de
bona companyia que es viu a
Lourdes. Evidentment també,
tots els actes que celebrem durant aquests 5 dies
Mo: El Pelegrinatge a Lourdes
pots donar sense esperar res a
canvi, però encara que no ho
sembli reps molt, vius experiències inoblidables, moments
entranyables, somriures que no
t’esperes i un braç que t’abraça i et recolza. Et sents acompanyat i estimat sense demanar-ho.
JM: El conjunt global en si. La
participació, la convivència, i el
compromís de les persones disposades a seguir com a poble
de creients, per viure una experiència de fe, esperança, amor
i de servei. Per alguna cosa es
diu que Lourdes és el Cel a la
terra.
I el que menys? Què es pot
millorar?
Fr: El que menys m’agrada és
quan apareix la pluja i els actes
a celebrar queden afectats. A
Lourdes es respira un aire molt
saludable i quan plou, és un incovenient
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Mo: S’hauria d’aturar a tenir
espais de convivència, espais
on poder intercanviar amb tothom qui forma part de l’Hospitalitat; les opinions de totes les
vessants són molt importants
per tal de poder programar les
activitats, en especial dels malalts que peregrinen, potser no
ens hem d’aturar a programar
només els actes, sinó seure i
escoltar com es senten i què
necessiten
JM: La desgana o manca d’interès que en moments determinats ens pugui afectar. Les crítiques no constructives. Millorar
en trobar el consens, la convivència i participació
Què significa per vosaltres
fer servei a Lourdes?
Fr: Anar a fer un servei a Lourdes, és posar-te a disposició de
l’altra gent, sigui el servei que
sigui. Tots els serveis són importants i tots tenen la seva vàlua.
Mo: És un espai de retrobament, d’apropament i d’escolta.
Són cinc dies que carreguem
les piles de tot un any, un espai
on agafes forces envoltat de la
natura, pau i tranquil·litat.
JM: A viure una experiència de
vida, complementada amb el
servei als altres i amb possibilitats de sortir-ne enriquit

