De tornada
Fa 103 anys que la nostra Hospitalitat va fer el seu primer
pelegrinatge a Lourdes. Aquest darrer pelegrinatge de setembre
ha estat la 155a vegada que la nostra entitat anava a Lourdes
seguint les passes de Bernadette acompanyant persones malaltes
o amb necessitats d’atenció diverses.
Aquesta vegada hem estat al voltant de 450 les persones que
hem viatjat, un nombre de persones sensiblement inferior a
d’altres vegades, però de totes totes un nombre molt important
de malalts, pelegrins i hospitalaris que hem pogut reviure una
vegada més, la pau i el recolliment que ens ofereix la Gruta i tot
l’entorn del Santuari.
En aquest sentit, i gràcies potser a aquest fet, ha estat una
peregrinació tranquil·la. Les celebracions han estat més íntimes i
els actes han desprès un recolliment i una proximitat difícils
d’assolir en pelegrinatges més multitudinaris.
També ha estat la peregrinació del retorn a la normalitat.
Després dels aiguats del passat mes de juny, el Santuari va
recuperant a poc a poc el seu dia a dia habitual. S’ha reobert Pius
X i la resta del Santuari s’està refent, amb l’ajuda de milers de
voluntaris i les aportacions de moltes persones i entitats.
Tot i les bondats del peregrinatge d’enguany, de cara als propers
anys, hem de trobar la manera que més persones ens puguin
acompanyar a viure les experiències vitals, emocionals que tots
sentim quan anem a visitar la Mare de Déu. És el nostre deure
com a Hospitalitat difondre el missatge de Lourdes i fer-ne
partícip al nombre més gran de gent possible.
En temps difícils, com els que estem vivint, el paper d’institucions
com la nostra és una eina útil per donar companyia i esperança a
moltes persones soles i amb problemes. Bona mostra d’això ha
estat el bon ambient i la germanor que ha desprès aquesta
darrera anada a Lourdes.
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