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53è PELEGRINATGE A LOURDES

Fa poc que hem arribat del 53è Pelegrinatge a Lourdes, després de dos anys
sense poder-hi anar, i ja n’anem preparant el 54è.
L’essència de Lourdes és aquesta:
Al cansament... il·lusió
Als entrebancs... un bon somriure
A les presses... paciència
Als neguits... una mà amiga
I a les pors... la confiança de saber que tens algú al teu costat.
Alegres i ben contents arribàrem a Lourdes el dia 11, amb la nostàlgia de
no haver-hi pogut anar de fa dos anys per culpa del Covid. Hi havia il·lusió
en les mirades, en els somriures, en el bon fer de la gent.
Després de sopar, a la capella de Sant Josep, hi hagué la Pregària d’Acció
de gràcies amb voluntaris i pelegrins. Agraïts preguem amb fe en aquest acte
tan bonic i acollidor. A la sortida fem una visita a la gruta per dir «Mare, ja
som aquí. Gràcies!»

El diumenge, dia 12, Missa Internacional a la Basílica subterrània de Sant
Pius X, en la qual també hi havia el nostre bisbe Romà. En aquesta missa
hi participen totes les peregrinacions que hi ha a Lourdes aquell dia. És una
missa molt acolorida i vistosa, on tots el grups participants porten les seves
banderes en la processó d’entrada, tancada pels bisbes i preveres que acompanyen les peregrinacions. Aquesta Basílica, construïda l’any 1957, és impressionant: té 400 m de llargada, i la seva capacitat és de 24.000 persones.
Sortint de missa correm cap al davant de la Basílica del Roser on ens fan
la foto col·lectiva per al record.
A la tarda una sorpresa molt agradable: ens porten a tothom al teatre de
Lourdes a veure «Bernadette de Lourdes», un preciós espectacle musical
amb unes veus fabuloses, on els actors hi representen la història de la Bernadette. Tothom en va sortir molt content.
I a la nit hi ha la Processó de Torxes, on entre cant i cant es resa el rosari
i cadascú demana a la Verge allò que el seu cor desitja.
El dilluns dia 13, i de bon
matí, Viacrucis de la muntanya per a tots els qui el puguin
seguir, i els qui no, se’n poden anar a les piscines a fer el
«Gest de l’Aigua». En acabar
anàrem a la missa preparada
pel jovent, que com sempre
fou alegre i plena de vida.
A la tarda tenim la «Celebració del Perdó», on un es
pot confessar i en silenci meditar, per seguir després amb la Processó Eucarística que ens duu a la Basílica de Sant Pius X, on es fa l’exposició del
Senyor en una bonica cerimònia de pau i recolliment.
Dimarts 14. Tots els dies son bons, però aquest és especial. Avui tenim
la missa en la gruta, davant de la Mare; és molt emocionant. La missa ens la
concelebren el bisbe de Vic i el de Solsona. En acabar la missa tothom passa
per dins de la gruta a fer un petó a la Mare. A la sortida de la gruta els senyors
bisbes saluden a tothom, i tothom està content.

A la tarda fem el «comiat a la Verge» en l’esplanada, davant la seva imatge, on junt amb el senyors bisbes de Vic i Solsona li diem: A reveure! Fem
la pregària i el cant de l’Ave Maria. Tots emocionats diem a la Mare: «Si tu
vols i Déu ens ho permet, et saludem fins a l’any que ve!»
Aquest any hem sortit de Vic amb 5 autocars, amb un total de 280 persones.
De Solsona i de l’Anoia hi havia 2 autocars amb unes 90 persones.
El 54è Pelegrinatge 2023 serà del 17 al 21 de juny.
US HI ESPEREM A TOTS!

Dolors Ortuño
Hospitalitat de Lourdes Manlleu

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 25, a les 9: família Freixa Soldevila; Jaume Giralt Briz.
Dimarts 26, a les 9: família Freixa Soldevila. Dimecres 27, a les
9. Dijous 28, a les 9. Divendres
29, a les 9. Dissabte 30, a les 20.
Diumenge 31, a les 12: Dolors
Suriñach Padrós; família Cirera Martínez.
PREGÀRIA DE VESPRES
Recordem que cada dia a les 8 del
vespre hi ha la pregària de Vespres, llegim les lectures de la missa
del dia i els qui volen poden rebre
l’Eucaristia.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 30, a les 19: Jaume Tubau. Diumenge 31, a les 11: família Sansalvador.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 25, a les 19: hermanos
Fonts i Ap. Dimarts 26, a les 19.

Dimecres 27, a les 19. Dijous 28,
a les 19. Divendres 29, a les 19.
Dissabte 30, a les 18: Diumenge
31, a les 10.
EXÈQUIES
Nieves Muñoz Medina (91 anys)
C/ Cal Xic.
Teresa Pla Guiteras (90 anys) C/
Sant Jordi, 6.
Com ja he anat anunciant, al
final d’aquest curs, per allà
al mes de setembre, deixaré
de ser rector de les parròquies de Manlleu. Els anys van
passant i ja no tinc les forces d’abans. Per tant deixaré
de viure a Manlleu i aniré a
viure a la Casa Sacerdotal
de Vic, des d’allà si Déu vol,
podré continuar fent serveis
allà on sigui.
Per aquí a Manlleu el senyor Bisbe ja ha fet el nomenament del nou rector, serà
Mn. David Compte que ja
va ser vicari de les parròquies de santa Maria i Gràcia
fins l’any 2008.
Joan Serrabassa

www.parroquiesmanlleu.net

