HOSPITALITAT MARE DE DÉU DE LOURDES
DIÒCESI DE TORTOSA

Nota de premsa

Tortosa, 24 d’octubre de 2019.

LA DIÒCESI DE TORTOSA ACULL LES RELÍQUIES DE SANTA BERNARDETA
Benicarló, Vinaròs, Tortosa i Mora la Nova seran les localitats que acolliran les
relíquies de Santa Bernardeta els dies 29 ,30 i 31 d’octubre.
Del 29 al 31 d’octubre, les relíquies de Santa Bernardette Soubirous visitaran la nostra diòcesi en una
peregrinació que recorre tot Espanya amb motiu de l'any jubilar dedicat a aquesta santa que se celebra
amb motiu del 175° aniversari del seu naixement i el 140° aniversari de la seua mort.
Bernardette va ser testimoni i protagonista de les aparicions de la Mare de Déu a Lourdes (França).
Amb 14 anys d’edat va rebre la primera de les revelacions l'11 de febrer de 1858 en una gruta en
aquesta localitat francesa. Autoritats civils i religioses van constatar la veracitat del seu relat i
ràpidament va córrer la veu del succeït per tota França.
Les relíquies seran exposades en diverses localitats de la nostra diòcesi perquè tots els fidels puguin
acostar-se i resar davant d'elles o fer un gest de pietat. En este sentit, s’han organitzat diversos actes
religiosos:
Dia 29 d’octubre
BENICARLÓ – Església de Santa Maria del Mar
11.30 Sant Rosari, Missa i adoració del
Santíssim. Processó
VINARÒS – Residència Hogar San Sebastián
16.00 Sant Rosari i adoració del Santíssim
Església Arxiprestal
18.30 Sant Rosari
19.00 Missa, processó i adoració del Santíssim

Dia 30 d’octubre
TORTOSA – Convent de les Carmelites (EMD Jesús)
10.00 Sant Rosari, missa i adoració del Santíssim
Basílica-Catedral Santa Maria de Tortosa
17.00 Arribada de les relíquies a la catedral
19.00 Rosari, Missa, processó i adoració del
Santíssim.
Dia 31 d’octubre
TORTOSA – Convent de Santa Clara
7.30 Laudes i Missa
MORA LA NOVA – Església Verge del Remei
10.30 Rosari i Missa

La peregrinació de les relíquies de Santa Bernardeta es destina, sobretot, a les persones que no poden
desplaçar-se al Santuari amb la peregrinació anual diocesana per diversos motius.
Les misses de Benicarló, catedral i Mora la Nova seran presidides pel nostre bisbe Don Enrique
Benavent.
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