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Tret de sortida al 158è Pelegrinatge a Lourdes
El lema d’enguany, “La Joia de la Missió”, fan referència a les paraules del Sant
Pare expressades a l’Evangelii Gaudium
25 juny, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Amb les maletes carregades d’il·lusió, els peregrins, hospitalaris, estudiants voluntaris,
metges i infermers han iniciat des de l’estació de França el 158è Pelegrinatge que
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes organitza.
Seran quatre dies que serviran per desconnectar de la rutina diària i per deixar-se portar per
la solidaritat, per ajudar a passar grans moments a tots els qui més ho necessiten. Una
experiència, que sobretot pels més joves, tal com ho viuen els seus monitors cada any, serà
inoblidable. “La nostre missió és ajudar als escolars a que tinguin una experiència profunda a
nivell religiós i humà. Espero que tots tornem diferents”, ha apuntat l’Anna, una de les
monitores.
Sota el lema que encapçala el peregrinatge d’enguany “La Joia de la Missió”, referent a les
paraules del Sant Pare expressades a l’Evangelii Gaudium, els peregrins viuran un conjunt de
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vivències i valors que segurament podran aplicar en el seu dia a dia. “Són quatre dies molt
intensos que després duren tot l’any, ja que després segueixen ajudant a malalts o recollint
fons per fer el pelegrinatge”.
Responsabilitat i espectativa
Entre tots aquests actes, hi haurà lloc per moments de conﬁdència i entreteniment entre
peregrins, així com entre aquests i els malalts o les persones amb discapacitat. Es tracta d’un
agraïment mutu, del malalt cap el voluntari i el voluntari cap al malalt que els joves que
s’estrenen aquest any es prenen amb responsabilitat.
“Encara no sé exactament amb el que em trobaré, potser em sobte al principi, però espero
poder afrontar-ho i segur que serà una experiència molt bona i diferent a tot el que he fet
ﬁns ara”, ha apuntat l’Anna. La Júlia afegeix que “per tot el que ens han explicat, és una
tasca que s’ha de fer una vegada a la vida, una gran experiència personal”.
Per altra banda, tots els que repeteixen, tenen molt clar perquè volen repetir. “Tornar a viure
l’experiència de l’any passat i sobretot veure als malalts amb qui vaig compartir molts
moments”, ha expressat la Maria. També ho ha recordat la Júlia. “Les estones que et parlen,
t’expliquen la seva història, són coses que se’t queden per sempre”.
Seran 4 dies que, tal com diu el consiliari de l’entitat, serviran per ” trobar-se allà amb homes
i dones que són els nostres germans i compartir la vida amb ells, i junts descobrir que som
ﬁlls del mateix Pare”.
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