Glossa

Pelegrinem
Xavier Novell, bisbe de Solsona

S’apropa l’estiu i molts tenim l’oportunitat de programar-nos uns dies de vacances i aprofitar per conèixer
altres indrets més o menys llunyans. Enmig d’una oferta
enorme tenim els pelegrinatges, les visites als llocs que
custodien els tresors de la nostra fe: la terra del Senyor,
les primeres comunitats apostòliques, els santuaris dels
apòstols, dels sants, de la Mare de Déu.
Us convido a que aquest estiu el vostre viatge sigui un
pelegrinatge que us enriqueixi culturalment i espiritual.
Conèixer altres països, costums, cultures, persones, maneres de viure la fe... per tal de conèixer-nos més a nosaltres mateixos, qui som, d’on venim i cap a on volem anar.
Aquest és l’objectiu dels pelegrinatges i viatges culturals
que des de fa anys organitza un capellà del nostre bisbat:
Mn Carles Pubill, rector de Cardona.
Organitza pelegrinatges sovintejats a Terra Santa. Però
també n’organitza a d’altres indrets que són el bressol
de la nostra fe i de la nostra cultura, com ara Armènia,
primer país on es va establir oficialment el cristianisme i
amb una riquesa de monestirs i esglésies del tot descone-

guda a casa nostra. O Turquia amb les seves rutes de sant
Pau o la Mesopotàmia bíblica.
No se cerca només de fer turisme sinó que l’objectiu del viatge, és viure una experiència espiritual. Mn. Cinto Verdaguer ho descriu així referint-se al seu pelegrinatge a Terra
Santa: «Volia veure més de prop i sentir i banyar-me en lo
sol de Palestina, no el sol material, sinó aquell sol que no
s’ha posat ni s’ha de pondre, lo sol de tots cors, de totes les
intel·ligències, lo veritable centre de l’univers.»
Aquest estiu, Mn. Carles organitza un pelegrinatge a Grècia, bressol de la nostra cultura mediterrània i també de
la nostra fe com testimonien tant el llibre dels Fets dels
Apòstols (segon i tercer viatge missioner de sant Pau), les
cartes paulines a les comunitats de Corint, Tessalònica,
Filips. Tot i ser un país proper geogràficament i cultural,
és un gran desconegut amb una riquesa cristiana i cultural molt interessant.
Si podeu us convido a participar-hi. Si no podeu fer un
viatge tan llarg penseu en una proposta més humil (Miracle, Lord, Queralt, Montserrat, Núria...).
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