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ENS POSEM EN MARXA

L’ALEGRIA DEL MAGNIFICAT

A l’Assemblea del passat 12 de març exposava que a
Houston, Texas, el 1962 es va fer un discurs que va canviar la història. El discurs deia: “Triem anar a la Lluna i
afrontar aquest repte, no perquè sigui fàcil sinó perquè és
difícil, perquè aquesta meta servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats, perquè és
un desafiament que hem d’acceptar ... I és un repte que
tenim la intenció de guanyar.” Aquest discurs el va fer John
Fitgerald Kennedy com inici a la conquesta espacial, i al
juliol de 1969, Armstrong trepitjava la lluna.

Aquest any Lourdes ens proposa que junts cantem i fem
nostre el Magnificat de la Mare de Déu. Ho fa seguint el
lema del Papa Francesc per a la 25a Jornada Mundial del
Malalt, que celebrem el dia de la festa de la Mare de Déu
de Lourdes, 11 de febrer. Mai no ens cansarem de proposar Maria com a model del que estem cridats a ser i a
viure. Ella sent la fecunditat d’una vida visitada per Déu.
Té una llum que ve de fora, que no és seva i que la inunda
i la fa ser important per algú. Això ho expressa en el Magnificat. I és el que li va fer sentir a Bernadette. “Em mirava
com una persona”. Existeixo per algú, va pensar la noia.
La mirada de Maria la va treure del seu forat i d’aquest va
néixer una font d’aigua de vida i amor que la va fer sentir
guarida, estimada i disponible per donar vida: la missió. Li
va fer sentir l’alegria del Magnificat.

Nosaltres, com a entitat d’apostolat hospitalari que som
des de fa quasi 110 anys, tenim un gran repte que també
hem de guanyar: revifar l’esperit de viure Lourdes 365 dies
l’any contagiant aquest sentir i aquesta experiència única
i vital de pelegrinar a Lourdes amb l’Hospitalitat i de participar en les diferents activitats que fem, a tothom que ens
envolta.
Si ells varen arribar a la lluna en set anys, nosaltres també ens podem proposar transmetre aquesta experiència i compartir-la amb nous usuaris i hospitalaris: viure
l’Hospitalitat intensament durant tot l’any, tornar a acompanyar 300 persones o més malaltes i/o amb discapacitat
a Lourdes, recuperar aquelles persones que per un motiu
o altre han deixat de venir, o recobrar la vida hospitalària
en el sí de la seu de l’Hospitalitat, com a punt neuràlgic i
lloc de trobada de la nostra entitat, entre altres.
Som molt conscients que tots aquests objectius requereixen un important esforç personal i de temps. I és cert que
és més fàcil defallir davant la dificultat, que afrontar la realitat i contribuir a canviar-la.
Per això, cal posar-se ja en marxa amb noves dinàmiques
i energies renovades. Us demano doncs que cadascú
de vosaltres, en la mesura del possible, miri en què pot
col·laborar per intentar assolir aquest gran repte que tenim davant. Necessitem la il·lusió i l’ajuda de tots, sense
excepció.
				
MartaVentura i Arasanz
					
Presidenta

Maria no només és model, sinó que és Mare de tots. Això
vol dir que procura i es preocupa de tots, perquè també
cantem i sentim l’alegria del Magnificat. En concret, el santuari ens recorda aquests tres títols de la lletania del rosari
pel quals la invoquem com a Salus infirmorum, la salut
dels malalts; Refugium peccatorum, refugi dels pecadors;
i, Consolatrix afflictorum, consoladora dels afligits. Ella ens
fa arribar la mirada de Déu sobre les nostres vides. Les
nostres ferides, les nostres febleses i mancances es converteixen en portes de llum per la gràcia d’una mirada que
no jutja i que ens estima, i que ens renova i ens fa capaços
de donar vida, per ser les Bernadetttes d’avui.
A Lourdes, lloc dels malalts, dels qui sofreixen i dels pecadors, trobem un lloc d’esperança, de renovació i de missió.
Aquest any farem el camí del Magnificat, per poder cantar i
sentir l’Alegria de la Mare de Déu. Ella ho pot fer possible.
Només cal que ens deixem mirar per ella.
Mn. Andreu Oller
Consiliari

LOURDES 2017
PELEGRINATGE A LOURDES

HOSPITALARIS: NOVETATS A LA TARIFA

DATES
• 162è – Pelegrinatge del 29 de juny al 3 de juliol.
• 163è – Pelegrinatge del 21 al 25 de setembre.

Preus especials amb descompte. Aquells hospitalaris/es
que s’inscriguin als dos pelegrinatges (juny i setembre)
gaudiran d’un descompte del 10% que s’aplicarà a la inscripció del pelegrinatge de setembre (aquesta bonificació
no afectarà els recàrrecs per habitació individual).
Una altra novetat, és que l’edat del bitllet jove passa a ser
dels 25 als 30 anys.

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 9 de maig al 8 de juny. Les inscripcions pel
pelegrinatge de setembre són del 17 juliol al 28 de juliol i
del 29 d’agost al 7 de setembre.
L’Hospitalitat romandrà tancada per vacances de l’1 al 27
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 aquest compte bancari:
Caixa de Pensions

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.

PELEGRINATGE A MONTSERRAT
DE LES HOSPITALITATS CATALANES

OBRIM L’HOSPITALITAT
Si tanquem els ulls i escoltem: LOURDES i HOSPITALITAT segur que se’ns apareixen un munt d’imatges, moments, persones, sentiments i paraules que ens dibuixen
un somriure a la cara...
Sabem que peregrinar a Lourdes ens motiva, que hi anem
amb il·lusió, alegria, per ajudar i donar-nos al màxim. I sabem que en definitiva acabem rebent més del que donem.
Des de la vocalia d’Acollida i Acompanyament volem
animar-vos a tots a SUMAR-VOS al projecte: OBRIM
L’HOSPITALITAT... Estem coordinant aquesta tasca
d’apropar-nos a les Parròquies, Institucions i Escoles
però sobretot comptem amb tots vosaltres per arribar
a les persones del vostre entorn perquè és COMPARTINT l’experiència personal que vivim a Lourdes amb
l’Hospitalitat que donarem l’oportunitat a altres persones
de poder-ho descobrir. Truqueu a l’Hospitalitat o acollida@
hospitalitat.org i junts farem xarxa!

PELEGRINATGE A LOURDES - Preus any 20
AUTOCAR
+
HAB.DOBLE

juny 2017
setembre 2017

ACCUEIL NOTRE DAME

AUTOCAR
+
HAB.INDIVI

335,00 €

Arcades (NOMÉS JUNY) F
290,00 €

BITLLET FINS A 30 ANYS

Abri St Michel

-

Foyer Ste Bernadette

Data: 13 de maig.

HOSPITALARIS

Sortida de les diferents delegacions i Hospitalitats cap a
Montserrat.

HOSPITALARIS

315,00 €

390,0

HOTEL CORONA
HOTEL ACADIA

345,00 €
345,00 €

405,0
405,0

HOTEL ANGELIC

345,00 €

405,0

HOTEL N.D. LOURDES (juny)

405,00 €

465,0

HOTEL PARIS

405,00 €

465,0

HOTEL BASILIQUE

405,00 €

465,0

HOTEL ST. SAUVEUR

565,00 €

660,0

HOTEL GALLIA & LONDRES

585,00 €

715,0

• 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 obertes fins al 5 de maig.
Preu del dinar (sense autocar): 22€ (Menú infantil: 12€)

280,00 €

Hotel Florida Juny / Hotel Galile Set

LOURDES 2017
JOVES

HOSPIESCAPADES

Per primer cop des que s’ha creat la nova junta, tenim
l’oportunitat d’adreçar-nos a tots els joves que d’una manera o altra formeu part de l’Hospitalitat. Volem aprofitar
aquestes línies per poder transmetre l’esperit del grup de
joves.

El nostre petit equip ha començat l’any amb una petita escapada a Mataró per visitar un museu i fer un dinar d’amics.
Amb l’excusa del torneig de Volei de la nostra entitat, preparem una sortida el 27 de maig a Tarragona. Aquesta és
la nostra manera de no perdre el contacte: amb petites trobades. Tanmateix, ara estem preparant una sortida oberta a tota l’Hospitalitat per l’estiu del 2018. Tornarem a fer
el Camí de Sant Jaume del 9 al 16 d’agost en 4 etapes
de 10 km i perquè hi pugueu venir tots sense limitacions,
hi haurà activitats fora de les etapes. Estem preparant un
tríptic explicatiu, però per aquells que hi estigueu interessats, us heu d’inscriure a l’Hospitalitat quan abans millor
ja que les places són limitades per l’aforament de l’hotel.
Les inscripcions es tancaran a l’octubre i recordeu que
l’important no és arribar sinó fer junts el Camí (encara que
només sigui una etapa).

Vàrem tenir una primera trobada per decidir com ens agradaria encarar aquest nou projecte i el repte més gran que
va sorgir, va ser el de tornar a fomentar un grup més actiu
durant l’any perquè allò que vivim a Lourdes es mantingui
viu els 365 dies. Dins d’aquest nou projecte tornem a recuperar sortides amb els malalts i discapacitats, trobades
entre joves, i involucrar-nos més en les activitats que es
proposen des de l’Hospitalitat. Per això, us animem a tots
aquells que us faci il·lusió formar part d’aquest nou equip,
a participar de tot allò que pugueu, ja que creiem que tots
som importants i que cada un pot aportar quelcom únic
que farà possible tirar les coses endavant.
Podeu obtenir tota la informació de les activitats en el nostre grup de facebook, i més personalment, contactant amb
la responsable de joves, l’Elvira Serra. I no oblideu mai que
tot això serà possible si som capaços, primer de somiarho i després de posar-hi l’esforç, la voluntat, les ganes i la
il·lusió que tenim cada un de nosaltres, per fer-ho realitat.
Comptem amb TU.
Mail: joves@hospitalitat.org
Facebook: “Grup de Joves de l’Hospitalitat”

017

COTXE

ID.

COTXE
+
HAB.INDIVID.

CAP DE
SETMANA
HAB. DOBLE

Florida (NOMES SETEMBRE)
190,00 €

-

Hospitalet

10.00 h. Arribada i acollida a la plaça Mossèn Figueres,
davant de la Gruta de Lourdes, on se servirà un petit esmorzar.

CAP DE
SETMANA
HAB.INDIVID.

130,00 €

12:00 h. Missa a l’església parroquial de Sant Martí de
Sant Celoni, concelebrada pel Sr. Bisbe de Terrassa,
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses.
13:30 h Sortida i cercavila pels carrers del poble , acompanyants d’entitats culturals fins a la pista municipal
d’esports.

només hospitalaris/es de servei

155,00 €

El proper dia 2 d’abril se celebrarà la Diada de Germanor
Hospitalària de totes les delegacions a Sant Celoni, delegació que també celebra els 75 anys de funcionament.
Programa de la Diada:

JUNY i SETEMBRE

R

DELEGACIONS

110,00 €

14:30 h. Dinar de Germanor i fi de festa.

tembre - només hospitalaris/es de servei.

00 €

250,00 €

315,00 €

155,00 €

180,00 €

00 €
00 €

275,00 €
275,00 €

335,00 €
335,00 €

210,00 €
210,00 €

255,00 €
255,00 €

00 €

275,00 €

335,00 €

210,00 €

255,00 €

00 €

335,00 €

390,00 €

260,00 €

310,00 €

00 €

335,00 €

390,00 €

260,00 €

310,00 €

00 €

335,00 €

390,00 €

260,00 €

310,00 €

00 €

490,00 €

585,00 €

380,00 €

475,00 €

00 €

510,00 €

615,00 €

405,00 €

525,00 €

El preu del dinar és de 28 € per als adults i de 17€ per als
nens.
Us hi esperem a tots!!!!
Diada de Sant Jordi: són moltes les delegacions de
l’Hospitalitat com La Garriga, Mataró, Viladecans que per
la Diada de Sant Jordi organitzen activitats com repartiment i/o venta de roses i visites a les residències de les
seves les poblacions .

LOURDES 2017
ABRIL

Dia 2		
Dies 14/16

Diada de Germanor a la Delegació de Sant Celoni
Colònies de Setmana Santa (Monestir de les Avellanes)

MAIG

Dies 1/6
Dia 13		
		
		

Stage a Lourdes
PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITALITATS CATALANES
11:30h. Celebració de la Missa Conventual
14h. Dinar

Dies 29/3-7

162è PELEGRINATGE A LOURDES

AGOST

Dies 1/27

Vacances

SETEMBRE

Dies 21/25

163è PELEGRINATGE A LOURDES

OCTUBRE

A concretar
Dia 22		
Dies 27/29

Congrés de les Hospitalitats Catalanes a La Seu D’Urgell
IX Botifarrada Hospitalària
Congreso de las Hospitalidades de España a Logroño

NOVEMBRE

Dies 4/5

Sortida de la Castanyada (lloc a concretar)

DESEMBRE

Dia 17		
Dia 24		
Dies 27/29

Dinar de Nadal
Missa del Gall a la Parròquia de Sant Josep de Badalona
Vacances

Coordinació:
Clara Capdevila
Mar Rife

Maquetació:
Olga Martínez Faus

JUNY

Redacció: Hospitalitat
Dipósit legal: B-9854-1986

Visiteu la nostra web
www.hospitalitat.org

FE D’ERRADES:
Al calendari de la revista núm 57 del mes de desembre, vàrem posar que el Congreso de las Hospotalidades de España a Logroño
eren del 27/29 de novembre i el correcte és del 27/29 d’octubre.
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☐ Quota anual de 25€ (Segons acord a l’Assemblea)

Retalla aquest
per cupó
la líniaper
dela
punts
a l’Hospitalitat
	
  
Retallacupó
aquest
líniai envia’l
de punts
i envia’l a L’Hospitalitat

☐ Aportació voluntària de ………….……€
☐Anual ☐Semestral ☐Trimestral ☐Mensual
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms ………………………………………………...…
Data de naixement …../……/……… DNI ……………………..
Domicili ………………………………………… CP …………….
Població ……………………………Telèfon ……………………..

Data ……………………..

Correu electrònic ………………………………………………….
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
L’Hospitalitat
la Mare de
Lourdes
de Barcelona
gaudeix
dellatracte
fiscal
elsPersones
beneficis previstos
en el Títol
III del
de laseu
Lleiimport,
49/2000,
de desembre,
i en
conseqüència,
l’aplicació
de l’esmentada
Llei,
donada
té unade
deducció
delDéu
25%dedel
seu import
en l’import
sobre
Renda
de iles
Físiques (IRPF)
i 35%
ende
la 23
quota
del impost
sobre
Societats, en
i amb
els limits
establerts per
la lapropia Llei.
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 de l’impost sobre Societats, i amb els límits establerts per la pròpia
Llei.

HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES Consell de Cent, 224-228 08011 Barcelona 934874009 Fax: 932153126
www.hospitalitat.org / info@hospitalitat.org

