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[Hospitalitat de Lourdes – Xavier Gambus] A la llum del tema pastoral inspirat pel
Santuari de Lourdes per l’any 2010: “Fer el senyal de la Creu amb Bernadette”, la
Hospitalitat de Barcelona, en l’any del seu centenari, ha pelegrinat els dies 24 a 28
de juny a aquell Santuari pirinenc a on la Mare de [...]
29 juny, 2010 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
[Hospitalitat de Lourdes – Xavier Gambus]
A la llum del tema pastoral inspirat pel Santuari de Lourdes per l’any 2010: “Fer el senyal de
la Creu amb Bernadette”, la Hospitalitat de Barcelona, en l’any del seu centenari, ha
pelegrinat els dies 24 a 28 de juny a aquell Santuari pirinenc a on la Mare de Déu es va
aparèixer a Bernadette l’11 de Febrer de 1858 i posteriorment en 18 ocasions mes.
Com ens recorda Mn. Andreu Oller, consiliari, l’Hospitalitat com associació de ﬁdels, ara i
sempre, ha estat sota el senyal de la creu i ha viscut el misteri de la creu com a institució i en
les persones dels seus membres. La voluntat ferma de pelegrinar a Lourdes al llarg de 100
anys, malgrat les diﬁcultats de cada moment històric i institucional, acompanyant i servin
persones amb diferents malalties i discapacitats, tant del cos com del cor, ha estat la major
expressió d’aquest signe de la fe.
Enguany eren 285 malalts els que pelegrinaven a Lourdes, acompanyats de 135 pelegrins,
565 voluntaris pel seu servei, entre els que volem destacar la presencia de mes de 150 joves
amb edats compreses entre els 16 i 25 anys.
El pelegrinatge, que des de l’any 2007 es realitza en autocar, va posar-se en marxa des de
diferents localitats de les nostres diòcesis el dia de Sant Joan a les 8 del matí per arribar a
Lourdes als voltants de les 5 de la tarda. Aquest any estàvem allotjats a l’Accueil Saint Frai
(Hospital) que es troba situat al vell mig del poble.
El pelegrinatge pròpiament dit començà el divendres dia 25 amb la missa de Presentació que
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es va celebrar, com ja es habitual, a l’altar de l’esplanada del Roser i que va ser presidida pel
consiliari diocesà. Després tots plegats ens varem posar al davant de la Basílica del Roser per
fer-nos la tradicional foto commemorativa.
A la tarda va tenir lloc un acte penitencial al prat de davant de la Gruta amb confessió
particular per a tots aquells que així ho varen desitjar, precedit per la celebració del Camí de
l’Aigua, que aquesta any s’ha fet amb el Via Crucis, que ens recorda com Jesucrist, per la
seva creu, ens porta a la Font de la Vida. A mes, recollint una proposta que el Santuari fa a
totes les Hospitalitats que aquest any pelegrinen a Lourdes, hem portat amb nosaltres una
creu que va presidir totes les nostres celebracions i que, al ﬁnal del pelegrinatge, vam deixar
plantada a l’entorn del Calvari dels Bretons.
Al vespre d’aquest mateix dia varem participar a la tradicional processó de les torxes, que
amb l’assistència de mes de 1.000 malats, vinguts d’arreu del mon, va representar un esclat
de joia, i mentre anàvem fent camí, tot recitant els misteris del Rosari, cantàvem amb totes
les nostres forces l’Ave de Lourdes, de tant en tan una estrofa del nostre Virolai recordava a
tots els ﬁdels la presència de la peregrinació de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.
Després al tornar a l’Accueil i abans de allitar-nos, un vas de llet calenta, acompanyat de
Coca de Sant Joan portada expressament des de el nostre país per degustar-la en aquest
moment.
El dissabte, va ser un dia de grans emocions, al matí varem participar en una missa
celebrada davant de la Gruta, que va presidir el Sr. Bisbe de Lleida, Mons Joan Piris Frigola,
ja que l’Hospitalitat de Lleida, amb la que varem coincidir a Lourdes, celebrava el seu 25è
aniversari. Els cants de la missa es van repartir entre una coral que acompanyava a la
Hospitalitat de Lleida, l’Escolania de la Sagrada Família de Barcelona, i el Grup d’Animació de
la Hospitalitat de Barcelona. Després de la missa tots els malalts de Barcelona varem passar
per l’interior de la Gruta.
Després de dinar, aquells que ho van voler, van anar a piscines per prendre el bany seguint
amb el ritual tradicional i després tots plegats varem anar a la capella de Santa Bernadette
on es va celebrar un acte commemoratiu del Centenari de l’Hospitalitat de Barcelona en el
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que es van explicar les dades mes importants de la nostra historia i també es van recollir els
testimonis d’un ventall de persones que anava des de els voluntaris mes antics, amb més de
50 anys de servei a l’Hospitalitat, les experiències d’algun malalt, i per acabar es va recollir
el dels mes joves.
A la sortida d’aquest acte varem participar a la Processó Eucarística, que surt de l’altar que hi
ha al prat, davant de la Gruta, i la posterior benedicció amb el Santíssim Sagrament a
l’interior de la Basílica subterrània de Sant Pius X. Un hospitalari de Barcelona va tenir l’honor
d’ acompanyar, amb gran emoció i pau interior, al Sr. Bisbe de Lleida en el moment de la
Benedicció dels malalts.
Al vespre va arribar a Lourdes l’Emm. i Rvndm. Cardenal de Barcelona Dr. Lluis Martínez
Sistach, que no havia pogut viatjar amb la resta del pelegrinatge com a conseqüència de la
ordenació episcopal de Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar de Terrassa, i va tenir
l’oportunitat de parlar amb els joves que havien organitzat una vetlla de pregaria.
El diumenge Missa Internacional, un altre vegada érem quasi un miler de malats i el nombre
de peregrins que omplien la Basílica devia ser del ordre de les 10.000 persones. Hi eren
presents les Hospitalitats de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa amb 250 malalts,
la de Sevilla amb 45 malalts, Ciudad Real amb 180 malalts, Castelló de la Plana amb 180
malalts, Lleida amb 65 malalts, i Murcia-Cartagena amb 220 malalts, a més hi havia uns 200
malalts italians, un grup de 10 persones de la organització anglesa HCTP, i un grup de 35
malalts americans acompanyats per un grup de joves voluntaris.
La missa va ser presidida pel Cardenal de Barcelona i concelebrada per 150 capellans, 60
d’ells van distribuir la comunió als malalts i resta de pelegrins assistents. A la sortida de la
Missa Internacional, el Cardenal, acompanyat de tots els sacerdots que havien concelebrat es
va dirigir a la Gruta per tal de resar l’Angelus a Maria. Entre tant els nostres malalts es van
situar als voltants del Calvari dels Bretons, per veure com el Sr. Cardenal, amb la
col·laboració del president de l’Hospitalitat clavava la creu que havia presidit tots els nostres
actes, i que restarà allí en els pròxims tres anys.

|3

148è Pelegrinatge Diocesà a Lourdes

Per ﬁ, i per acabar tots plegats ens varem dirigir al Cinema de la Forêt, per acabar allí el
nostre pelegrinatge compartint una paella molt especial, i que ja comença a ser tradició. Ens
acompanyaran a taula, a més del Sr. Cardenal i de la Junta Directiva de l’Hospitalitat,
diversos representants del Santuari i de la Hospitalité Francesa, així com tres persones,
especialment convidades, de la Hospitalitat de Sevilla.
Un cop acabat aquest acte festiu varem disposar de temps lliure per tal de prepara els
equipatges i començar a pensar en el pelegrinatge de l’any que be.
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