Glossa

50è aniversari
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest cap de setmana comença el 50è pelegrinatge
a Lurdes organitzat per les Hospitalitats de la Mare de
Déu de Lurdes dels bisbats de Vic i de Solsona. Enguany,
malgrat correspon a un servidor l’acompanyament episcopal del pelegrinatge, el compartirem els dos bisbes
per a festejar aquestes noces d’or. Els qui han participat
alguna vegada al pelegrinatge a Lurdes poden entendre
que enguany faci l’excepció de no presidir el Corpus a la
catedral de Solsona.
Un aniversari d’aquesta magnitud és una bona ocasió per
a mirar enrere amb agraïment, augurar una participació
viscuda en el pelegrinatge d’aquests dies i somniar un
nou impuls de cara al futur.
L’any 1968, una colla d’entusiastes de la pastoral dels malalts i de la devoció a la Mare de Déu de Lurdes, seguint
l’estela d’altres diòcesis catalanes, organitzaren el primer
pelegrinatge de malalts a Lurdes de França. Des d’aleshores, mai més han fallat al compromís adquirit i milers de
pelegrins i malalts dels nostres pobles i viles han pogut viure una gran experiència de fe i d’Església en aquest pelegrinatge anual. Prenguem consciència de les grans dosis de

generositat dels hospitalaris esmerçant vacances, diners i
moltes hores de preparació. Tot per a col·laborar en els miracles de Lurdes. Moltes i moltes gràcies hospitalaris!
La millor celebració d’aquest aniversari és viure el pelegrinatge d’enguany amb especial veritat. Augurem, per a
tots els qui ja són a Lurdes i els que el 16 de juliol aniran
al santuari de La Nou, l’experiència de fe que feu santa
Bernadeta, l’experiència de germanor que és genuïna del
ser Església i l’experiència de servei de ser Hospitalitat
de malalts. Enguany som més colla i esperem un temps
de gràcia especial aquests dies!
Sembla que l’Hospitalitat va viure un temps gloriós fa anys
i ara albira un futur poc esperançador a causa de l’envelliment dels seus membres i de la dificultat de seduir a nova
gent. Cal que l’Hospitalitat vagi entrant en la visió missionera que acoloreix tota la vida de la nostra diòcesi. El món
de la malaltia és un gran espai d’evangelització. La situació
dels malalts és especialment oberta a la bona notícia, sobretot si va associada al signe i la promesa de la guarició, tan
pròpia de la tradició de Lurdes. Desitjo una Hospitalitat que
evangelitzi com Jesús amb signes poderosos i paraules!
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