Rolul şi rsponsabilităţile preotului în grup

a) Politica HCPT (Trustul de pelerinaj), organizatorul
pelerinajului la Lourdes,
recomandă ca fiecare grup să fie însoţit de un preot romano-catolic. El este un membru al
grupului cu responsabilităţi speciale în ceea ce priveste nevoile spirituale şi pastorale ale
întregului grup.
b) Preotul este în primul rând un asistent voluntar; el trebuie să subscrie la etosul,
reglementările şi procedurile adoptate de HCPT şi Asociaţita MARIA; să participe la
întâlnirile cu asistenţii voluntari, copiii şi familiile acestora pentru o mai bună cunoaştere
a grupului şi nevoilor lui.
b) Preotul oferă ajutor şi îndrumare spirituală membrilor grupului înaintea şi în timpul
pelerinajului.
c) Pelerinajul este o călătorie spirituală; preotul va incuraja şi asista toţi membrii
grupului să profite din plin de această experienţă. Este o oportunitate spirituală şi
pastorală privilegiată.
d) Preotul va colabora cu preşedintele asociaţiei, şeful de grup şi toţi membrii grupului
pentru a planifica şi pregăti un program spiritual şi va coordona serviciul liturgic pe toată
durata pelerinajului.
c) Programul spiritual al grupului va include, dacă este posibil şi timpul o permite;
Eucaristia, Procesiunea Sf. Sacrament, Rozariul, Reconcilierea, Sf. Sacrament pentru
bolnavi, Procesiunea cu lumini. Grupul ar trebui să participe, ţinând însă cont de
posibilităţile fizice şi capacitatea de înţelegere a tinerilor pelerini cu dizabilităţi, la
programul tradiţional din Lourdes cum ar fi: Băile, Drumul Crucii, vizite la Grotă,
Liturghia internaţională, Procesiunea Sf. Fecioare Maria, Procesiunea Eucaristiei.
f) Preotul are, de asemenea, un rol important în introducerea pelerinilor în atmosfera cu
profundă încărcătură spirituală din Lourdes: să explice semnificaţia acestui loc, de ce
mergrm acolo şi ce semnificaţie are mesajul Fecioarei transmis nouă prin Bernadette, dar
în primul rând să ajute membrii grupului să înţeleagă mai bine
mesajului lui Isus
Cristos, ţinând cont de faptul că mulţi dintre ei este posibil să nu fi beneficiat de o
educaţie creştină.
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g) Preotul are si un important rol pastoral. Atmosfera pelerinajului poate determina pe
unii pelerini să simtă nevoia de a mărturisi experienţe de viată. El trebuie să fie sensibil şi
disponibil la solicitările fiecărui membru al grupului.
h) Preotul trebuie în permanenţă să fie conştient că unii pelerini au suferinţe profunde
care i-au făcut să se îndoiască sau chiar să se simtă abandonaţi de Dumnezeu; pentru ei
preotul trebuie să aibă multă înţelegere şi disponibilitate.
i) Începând din acest an din grup va face parte (atunci când este posibil) şi un preot
ortodox cu care va colabora (în măsura în care riturile celor două biserici permit) la
împlinirea nevoilor spirituale şi pastorale ale grupului.
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