Hospitalitat de la Mare de Déu de

LOURDES
Full informatiu de L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes
de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa

Nous Horitzons
Amb l’arribada del bon temps, l’Hospitalitat comença a
despertar de la letargia hivernal i les activitats, a partir
d’ara, seran cada vegada més periòdiques i participades.
Afrontem un nou any d’activitats, després d’haver passat les festivitats del mes de febrer (Tríduum, Festivitat
de la Mare de Déu de Lourdes, Santa Bernardette, etc..),
l’Assemblea General i els primers tornejos organitzats pels
joves, amb un èxit de participació destacat.
Aquest nou curs l’hem iniciat, bolcats espiritualment amb
el tema pastoral d’enguany “Lourdes, la joia de la conversió” i amb la voluntat de poder ampliar la base que conforma la gran família hospitalària. Fent partícips d’aquesta
Joia, cada vegada més gent; cosa que suposa conèixer el
missatge de Lourdes i seguir les passes dels milers de pelegrins que ens han precedit a Lourdes.
Per tal d’assolir el nostre objectiu, ens hem proposat, en
aquests temps difícils, mirar de facilitar la presència de
persones als nostres pelegrinatges. Per fer-ho, més enllà
de mirar d’ajustar el cost de les activitats, que també ho

Joia, conversió i amor de Déu
Hem celebrat el primer any del pontificat del Papa Francesc. Destaquem d’ell, entre altres trets distintius molt
positius, una gran sensibilitat pel món dels malalts amb
gestos molt entranyables d’atenció i cura a persones amb
greus malalties, com la de l’encontre amb Vinicio. Aquest,
amb una greu patologia que el margina i el fa patir molt,
va sentir com el Papa l’estimava i li va canviar la vida. “Ésser acariciat per Francesc era com estar en el paradís”, va
dir emocionat.
A l’Hospitalitat, tenim l’oportunitat de viure experiències
semblants, en les que ajudem que les persones que sofreixen o se senten soles i marginades, se sentin estimades i
importants per als altres. El Papa ens ho ha recordat en el
missatge de la XII Jornada Mundial del malalt 2014, que
s’escau el dia de la Mare de Déu de Lourdes: “quan ens
acostem amb tendresa als qui necessiten atenció, portem
l’esperança i el somriure de Déu enmig de les contradiccions del món.” I també, ens ha recordat: “que tenim un
model per créixer en aquesta caritat respectuosa i delicada:
la Mare de Jesús i Mare nostra, sempre atenta a les necessitats i dificultats dels seus fills.”
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farem, ens hem proposat aprofundir les relacions amb entitats i institucions amigues per tal d’afavorir la seva participació a tots els nostres actes. Així mateix i per tal de consolidar la presència de l’Hospitalitat amb el territori, s’han
engegat iniciatives que permetin les delegacions fer-se més
visibles i presents en el dia a dia de les seves parròquies.
Aquests són doncs, alguns dels reptes que ens hem fixat
per aquest any, no només per als membres de la Junta sinó
també per a tots els hospitalaris i hospitalàries.
Ara, més que mai, l’Hospitalitat precisa de tots els seus
membres. Ara, més que mai, és el moment que cadascú
de nosaltres aporti tot allò que estigui al seu abast per fer
créixer la flama de l’esperança a moltes persones del nostre
entorn. Ara, més que mai, l’Hospitalitat et necessita.
Hospitalaris i hospitalàries, amics i amigues, moltes gràcies d’antuvi per tota la bona feina que de ben segur fareu aquest any a favor de la nostra estimada Hospitalitat
i, sobretot, a favor de tots els nostres germans i germanes
necessitades.
Aleix Canalís i Alsina - President de l’Hospitalitat
Aquesta és la missió de tots aquells que hem fet el compromís hospitalari. Caldrà estar atents al nostre estil de vida,
a la manera com ens comportem amb els altres i a la gran
responsabilitat que tenim cada cop que ens hi relacionem,
especialment amb els malalts i persones amb discapacitats.
Però alhora sentir l’alegria de poder-los fer arribar l’amor
de Déu, pel qual se senten valorades i reconegudes amb
tota la dignitat de fills de Déu.
Entrem així en el tema pastoral per aquest any: Lourdes, la
joia de la conversió. Ens planteja la tasca espiritual de tot
cristià, de tot hospitalari: preparar el nostre cor, deixantnos guarir i transformar, per poder ser lliures i viure el
veritable amor. Aquell que es dóna gratuïtament sense esperar res a canvi ni dependre de ningú. Només Déu ens
pot canviar el cor i fer que puguem acollir aquest amor, i
així poder lliurar-lo als altres. I això ens dóna pau, certesa,
serenor... el goig de la llum i la veritat. A Lourdes, som
cridats a viure aquesta experiència, de la mà de la Mare
de Déu. Aprofitem el temps oportú del nostre pelegrinatge
per convertir-nos i trobar la joia del cor d’estimar més i
més com som estimats per Déu.
Mn. Andreu Oller

LOURDES 2014
Pelegrinatge a Lourdes

Pelegrinatge a Montserrat de les
Hospitalitats Catalanes

Dates
• 156è – Pelegrinatge del 26 de juny al 30 de juny.
• 157è – Pelegrinatge del 25 al 29 de setembre.
Període d’inscripcions:
A la Delegació de Barcelona s’inscriurà els dimarts i els
dijous de 17 a 20h. A la resta de Delegacions, caldrà consultar-ho directament. Les inscripcions pel pelegrinatge de
juny són del 13 de maig al 5 de juny. Les inscripcions pel
pelegrinatge de setembre són del 8 al 31 de juliol i del 19
d’agost al 9 de setembre.
L’Hospitalitat romandrà tancada per vacances del 1 al 18
d’agost.
Requisits
• Cal portar la fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària Europea (imprescindible) de la persona que s’ha
d’inscriure, 1 foto de carnet i el comprovant de caixa
que justifiqui l’ingrés de la paga i senyal (125€).
• No s’acceptaran inscripcions per telèfon ni per e-mail
ni sense la fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea.
• Les persones que vulguin compartir habitació, hauran
de presentar els fulls d’inscripció al mateix moment
ja que les habitacions s’omplen per ordre d’inscripció.
Pagaments
A la Delegació de Barcelona, caldrà ingressar els diners en
qualsevol d’aquests comptes bancaris:
Catalunya Caixa
Caixa de Pensions

2013 0066 26 0500121808
2100 1047 92 0200107458

A la resta de Delegacions, caldrà consultar-ho directament.
Els preus inclouen l’estada a l’hotel + el viatge en autocar
+ dinar de viatge.
Hotel

Básic

Corona
Arcadia

ND Lourdes
Basilique
Paris

St. Sauveur

Galia

Hospitalaris: novetats a la tarifa
Aquest any totes les tarifes estan aplicades amb un 10%
de descompte respecte a l’any 2013, per tant no hi ha descompte pels hospitalaris que repeteixen juny i setembre.
Aquest any les tarifes de 1 i 3 dies queden anul·lades, només hi ha tarifes de bitllet bàsic i cap de setmana.

Formació hospitalaris
Estimats hospitalaris, des de fa un parell d’anys hem iniciat un taller de formació per als hospitalaris per poder
moure les persones amb mobilitat reduïda sense perill de
lesionar-nos nosaltres i al propi malalt. Enguany tornem a
preparar aquest taller que creiem que és una bona eina per
la nostra tasca a Lourdes.
El taller de formació per als hospitalaris serà el proper 7 de
juny a les instal·lacions de l’hospitalitat a les 10h del matí.
Per participar cal que truqueu a l’Hospitalitat i inscriureus. Moltes gràcies.
Anna González Monrós

Cap de
setmana

Accueil

Accueil
Angelic 1

Cotxe P

Data: 10 de maig.
Sortida de les diferents delegacions i Hospitalitats cap a
Montserrat.
11.30h: Celebració de la Missa Conventual a l’Altar Major.
14h: Dinar al restaurant Montserrat.
Cada delegació organitzarà el seu propi transport i caldrà
posar-se en contacte amb la delegació per l’hora de sortida
i el preu de l’autocar.
Inscripcions: del 15 d’abril al 2 de maig.
Preu del dinar (sense autocar): 21€
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LOURDES 2014
Joves

Activitats de les delegacions

Hola a tots!
Des del grup de joves volem informar-vos de totes les activitats que tenim pensat fer i participar aquest any 2014 i
us animem a formar-ne part. Aquest any passat, amb les
nostres activitats (tornejos benèfics, venda de pastissos,
cantada de nadales) hem aconseguit recollir molts diners
per ajudar a pagar bitllets de malalts a Lourdes. Aquest
any esperem poder aconseguir el mateix!

Abril: Dia 6: Dinar de Germanor a La Garriga:
A partir de les 10:30 h. benvinguda i salutacions. A les portes de la parròquia podrem prendre un cafetó y pastes.
A les 11:00 h. Celebració solemne de l’Eucaristia presidida
pel bisbe de Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses.
A les 14:00 h. Dinar
Dia 17: A Sant Celoni celebració de la Setmana Santa.
Dia 23: A Viladecans: Dia de Sant Jordi, entrega de la rosa
a la residència Frederica Montseny i a la residència Blanca
i sorteig de la Mona de Pasqua.
Dia 27: Al Masnou: Pesolada hospitalària amb la
col·laboració de Càrites a benefici de la delegació per subvenció de malalts.
Maig: A Mataró: dinar de germanor local i recollida de donatius per subvenció de malalts.
Dia 31: A Argentona: Diada de la Flor: catifes de flors pels
carrers de la Vila, un dels carrers a càrrec dels membres de
la delegació i voluntaris de l’hospitalitat. Sopar popular a
l’acabar la catifa.
Juny: Dies 26/30: Pelegrinatge a Lourdes de les Delegacions.
Juliol: A Viladecans: un cop acabada la peregrinació es visiten els malats que no han anat a Lourdes als seus domicilis o bé a las residències, portant-los aigua de Lourdes.
A Argentona: delegació acollidora de l’intercanvi del grup
d’Unitalsi.
Setembre: A Viladecans: trobada de germanor local.
Dies 25/29: Pelegrinatge a Lourdes de les Delegacions.

- Sortides organitzades des del Servei de Lleure, explicades i detallades a l’article de la Funació.
- Diumenge 25 de maig: Torneig benèfic de Pàdel.
- Diumenge a concretar de juny: Torneig benèfic de Vòlei
Platja
- Del 26 al 30 de juny: Pelegrinatge a Lourdes de juny.
- Del 25 al 29 de setembre: Pelegrinatge a Lourdes de setembre.
- Diumenge 21 de desembre: Dinar de Nadal de
l’Hospitalitat.
- Dies a concretar de desembre: Cantada benèfica de Nadales.
Us volem animar a participar d’aquestes activitats, si som
una bona colla, sempre surt tot molt millor!
Si teniu qualsevol dubte o voleu posar-vos en contacte
amb nosaltres, podeu enviar un correu electrònic a:
joves@hospitalitat.org o trucar als locals de l’Hospitalitat.

Hospitalaris d’avui
Si feu una ullada al diccionari a la paraula hospitalari/a
diu que “és aquella persona que dóna hospitalitat”, però
no diu a qui la dóna. Nosaltres, a casa nostra tenim entès
que fem aquesta tasca amb persones malaltes.
Però, qui és el malalt? És qui pateix una malaltia? És qui
conviu amb una minusvalidesa? És qui pateix problemes
de salut, família, feina.....?
Vegeu doncs, si en podem de ser, d’ hospitalaris/es durant
tot l’any! Però parlem de Lourdes i quan pelegrinem, només cal escoltar a qui tens al costat teu en qualsevol espai
i moment que ens ofereix el pelegrinatge. I, tan important
és poder acompanyar un malalt com poder compartir els
mals de cap de l’hospitalari/a que fa una guàrdia o servei
amb nosaltres, o aquell que ve per primer cop i no sap on
va ni què ha de fer i es troba fora de lloc. La nostra ajuda
també és fer hospitalitat.
Quan tornem a casa, ens agrada molt parlar amb la gent
(sobretot amb els de primer any) i preguntar com els han
anat els dies que han passat, les experiències que han viscut... i ens omple de goig sentir que, a part del servei que
han fet, estan contents d’haver conviscut amb gent diferent de pensaments, hàbits, llocs de viure i tots fent un mateix esforç: el de compartir i escoltar. S’ha fet hospitalitat.
Us animem a seguir fent el mateix i més, si cal, perquè la
nostra família hospitalària sigui més gran i millor . Gràcies
per ser com sou.
Rosa Ares i Joan Serra

En aquesta secció hi ha posat les activitats que hem rebut
de les Delegacions abans de tancar la redacció del full.

Fundació Hospitalitat
Us presentem les Sortides de Lleure previstes pels propers
mesos:
SORTIDA SETMANA SANTA
Tarragona
17 al 20 abril
SORTIDA PRIMAVERA
Mas Gorgoll - Palamós ( Girona )
17 i 18 de maig
SORTIDA TARDOR
Lloc: a concretar
18 i 19 d’octubre
SORTIDA DE LA CASTANYADA
15 i 16 de novembre
Necessitem la vostra ajuda per poder fer que les sortides
esdevinguin un èxit. Per això cal que ens envieu un mail a
voluntaris@fundaciohospitalitat.org
o truqueu al 699 975 432 (Xavier Calderó)
En el nostre lloc web www.fundaciohospitalitat.org podeu
consultar totes les activitats que portem a terme des de la
nostra Fundació, així com conèixer els nostres serveis. I si
voleu més informació, teniu el mail info@fundaciohospitalitat.org a la vostra disposició.

LOURDES 2014
MARÇ

Dia 17 		
Dia 18
Dia 28		

Inici inscripcions per la Diada de Germanor.
Reunió de preparació Stage.
Últim dia d’inscripcions per la Diada de Germanor.

ABRIL

Dia 6		
Dia 15		
Dies 17 al 20
Dies 27 al 3

Diada de Germanor a la Delegació de La Garriga.
Inici de les inscripcions pel Pelegrinatge a Montserrat.
Colònies de Setmana Santa.
Stage a Lourdes.

MAIG

Dia 2 		
Dia 10 		
		
		
Dia 13 		
Dia 24 		
Dia 25		

Últim dia d’inscripcions pel Pelegrinatge a Montserrat
PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITALITATS CATALANES
11:30h. Celebració de la Missa Conventual.
14h. Dinar.
Inici de les inscripcions pel 156è Pelegrinatge a Lourdes.
Sortida a Girona.
III Torneig benèfic de Pàdel a les Escoles Pies de Sarrià.

JUNY

Dia 5		
Dies 14
Del 26 al 30

Últim dia d’inscripcions pel 156è Pelegrinatge de Lourdes.
IV Torneig benèfic de Volei Platja a Premià de Dalt.
156è PELEGRINATGE A LOURDES.

JULIOL

Del 8 al 31

Primer període d’inscripcions pel 157è Pelegrinatge a Lourdes.

AGOST

Del 1 al 18
Dia 19		

Vacances.
Inici del segon període d’inscripcions pel 157è Pelegrinatge a Lourdes.

Dia 9		
Dia 26		

Últim dia d’inscripcions pel 157è Pelegrinatge de Lourdes.
157è PELEGRINATGE A LOURDES.

SETEMBRE

Coordinació:
Clara Capdevila
Mar Rife
Elvira Serra

Redacció: Hospitalitat
Dipósit legal: B-9854-1986

Disseny: Marta Farré

Visiteu la nostra web
www.hospitalitat.org

Fes-te soci de L’Hospitalitat
Uneix-te a la gran familía Hospitalària adquirint tots els drets com a hospitalari/a i fent-te membre actiu.
D’aquesta manera dónes suport i ajudes a portar a terme les activitats que realitza la teva Hospitalitat.

Retalla aquest cupó per la línia de punts i envia’l a L’Hospitalitat
Quota anual de 25 € (Segons acord de l’Assemblea)
Aportació voluntària de .............. €
Anual		
Semetral Trimestral
Mensual
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms..................................................................................................
Data de Neixament.................................... DNI ...............................................
Domicili.............................................................. Codi Postal ...........................
Població................................. Telèfon ................................................................
Correu Electrònic.................................................................................................
Data...........................................
DADES BANCÀRIES
Entitat

Oficina

D.C

Compte

Signat:

.................. .................. .................. ......................................................
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes Barcelona gaudeix del tracte fiscal i els beneficis previstos en el Titol III de la Llei 49/2000, de 23 de desembre, i en conseqüencia, en aplicació de
l’esmentada Llei, la quantitat donada té una deducció del 25% del seu import en l’import sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i 35% del seu import, en la quota del impost sobre Societats, i
amb els limits establerts per la propia Llei.

HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES Consell de Cent, 224-228 08011 Barcelona 934874009 Fax: 932153126

