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Feu el que Ell us digui
Xavier Novell, bisbe de Solsona

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de la nostra
diòcesi, amb un total de 180 malalts, voluntaris i pelegrins,
un any més, i ja en suma 51, juntament amb l’Hospitalitat
del bisbat de Vic, es troba aquests dies en pelegrinatge
al Santuari de Lourdes de França. Una de les novetats
d’aquest pelegrinatge és el nou consiliari que els acompanya, Mn. Joan Casals, i el fet que tots es trobaran l’antic
consiliari, Mn. Lluís Ruiz, ja instal·lat a França al servei de
totes les peregrinacions de llengua espanyola.
Cada any un lema guia a totes les Hospitalitats del món.
Enguany, “Feu tot el que Ell us digui” (Jo 5,2). Volem llegir-lo no només com una invitació personal a una vida
més virtuosa sinó sobretot com una invitació de la Mare
de Déu a esdevenir una Església en sortida com ens demana el papa Francesc des de l’inici del seu pontificat.
L’Hospitalitat encarna aquest lema posant en marxa la
convocatòria, l’organització, les inscripcions i l’acompanyament d’aquest pelegrinatge per a donar a conèixer
des de les parròquies, els centres assistencials i les residències la possibilitat d’accedir, els malalts i pelegrins, a
la casa de la Mare de Déu de Lourdes. Per a molts d’ells és
l’única oferta de pelegrinatge que tenen a l’abast, perquè
és l’únic pensat i condicionat a la seva realitat de malaltia, envelliment i limitació. Alhora, també, per a molts
dels familiars i cuidadors són els únics dies a l’any que
poden descansar i gaudir d’un temps per a ells.
El pelegrinatge és font d’aigua fresca i regeneradora com
la que brolla a la gruta del Santuari. Allí un gran nombre
de voluntaris, assumint les despeses que ocasiona el viatge i l’estança a Lourdes, dia i nit no paren de servir als
malalts en totes les seves necessitats. Joves i grans, fent
tot el que Ell els diu, veuen en el malalt, a Crist mateix.

Fan vida l’Evangeli, a les sales de l’hospital, al menjador,
al bany, a la gruta, a les esglésies, a la piscina. Seguint
la imatge de les noces de Canà, d’on prové el lema d’enguany, els voluntaris omplen les gerres d’aigua fins a vessar en cada instant de la jornada i el Senyor fa el miracle
de convertir el seu servei en el millor vi, en el goig del
somriure i de la paraula agradable. Aquest és el miracle
més freqüent que Maria fa possible a Lourdes durant el
pelegrinatge de l’Hospitalitat.
L’Hospitalitat, a més del pelegrinatge amb malalts a Lourdes de França, activitat principal, també organitza tres
encontres de convivència i pregària: el quart diumenge
de juliol, enguany el dia 22, al Santuari de Lourdes de la
Nou de Berguedà; la castanyada, un diumenge pels volts
de Tots Sants, al Santuari del Miracle; i l’assemblea diocesana entorn de la festa de la Mare de Déu de Lourdes, en el
mes de febrer, a una de les parròquies de la diòcesi.
L’ Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes és una escola de pregària i de comunió, al servei dels més estimats de
Jesús, els malalts i tots els qui sofreixen tantes nafres ja
siguin materials o espirituals. Donem gràcies del treball
que continua fent i sentim-nos convidats a participar de
les seves activitats, ja sigui com a malalts o pelegrins, ja
sigui com a voluntaris.
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