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L’HOSPITALITAT ÉS “LA PORTA”
Ens trobem en ple any jubilar de la Misericòrdia i enguany
el tema Pastoral escollit és el de “Misericordiosos com el
Pare”.
El diccionari defineix la paraula Misericòrdia com a “Profunda pietat o compassió que empeny a perdonar, a socórrer”. És sense cap mena de dubte una paraula que entronca perfectament amb el que és l’essència del fet hospitalari
i permet reflectir una de les virtuts més necessàries en la
societat d’avui en dia.
El començament de l’Any Jubilar està sempre marcat solemnement per l’obertura de la Porta Santa, pel Papa, a la
Basílica de Sant Pere al Vaticà. Per aquest motiu, simbòlicament, a Lourdes, aquesta “Porta de la Misericòrdia” s’ha
instal·lat a l’entrada del Santuari per la porta de Sant Miquel. Hi són convidats a passar-hi tots el peregrins i peregrines per obtenir el Jubileu. Els membres de l’Hospitalitat
ho farem de manera conjunta durant les peregrinacions de
juny i setembre.

Però més enllà del fet puntal d’aquest any, l’Hospitalitat és
de per se una porta d’entrada. Una porta d’entrada al món
de l’església. Una porta d’entrada al propi coneixement
i al d’altres persones. Una porta d’entrada a una vida de
servei als altres. Una porta d’entrada a la recerca dels racons més íntims de l’espiritualitat humana. En definitiva,
l’Hospitalitat és, ha estat i serà un instrument al servei de
les persones més necessitades.
Aprofitem doncs aquesta porta que és l’Hospitalitat per
aprofundir en el significat i en l’essència del què és aquest
any jubilar.
Aleix Canalís i Alsina
President

QUÈ ÉS LA MISERICÒRDIA?
El papa Francesc vol posar de moda aquesta paraula. La
teníem una mica en desús i com a poc moderna, però diu
que és la que recull millor com és el cor de Déu. Els hospitalaris estem de sort perquè segurament és la que m’és
s’escau a la nostra manera de fer, ja ho va dir el president a
l’assemblea: Això és propi de l’Hospitalitat.
I què és tan propi de l’hospitalitat? Doncs, ho defineix com
ningú, una narració que ha marcat la història de la humanitat i marca les contradiccions del nostre temps com la crisi dels refugiats. Aquesta és la Paràbola del Bon Samarità.
Aquell samarità: estranger, diferent, d’una altra religió...
va tenir misericòrdia d’aquell ferit del camí.
Es va compadir. Va compartir el seu estat de sofriment: es
va arriscar, el va guarir i es va encarregar d’ell. Això és la
misericòrdia, compartir el sofriment de l’altre. Sortir del
teu món per entrar en el món de l’altre. Compartir la vida,
ésser germà de l’altre. El que fa que siguem germans no
són els títols, els carnets de club o la pràctica de la religió; sinó la pràctica de la misericòrdia. I aquest és un camí
universal que crea llaços de fraternitat. Els hospitalaris ho
sabem prou i som cridats a practicar-ho, i és el que ens
dóna sentit i força.

Però la Misericòrdia, reflectida en aquesta paràbola, ens
ofereix una altra lectura. El trets del bon Samarità són trets
propis del Senyor Jesús, i el ferit ens representa a tots. Som
la humanitat que pateix i necessita ajuda. Déu, aquell que
és de fora i està lluny, es fa proper i comparteix la nostra
vida, i ens mostra i ens dóna la Misericòrdia. Es compadeix
de nosaltres: ens guareix les nostres ferides i ens duu a lloc
segur. És la misericòrdia de Déu que ens salva i es manifesta en perdó i reconciliació, ens renova i dóna vida. I és així,
com a Lourdes, anant a la Gruta, trobem humilment, de la
mà de la Mare de Déu, aquell que ens fa adonar del que
fem sofrir als altres, de les nostres mesquineses i egoismes,
i que som necessitats de perdó; i, alhora, ens fa capaços de
perdonar i compadir-nos dels altres.
La misericòrdia ha de ser distintiva de l’hospitalitat, que
vol donar misericòrdia. Però per donar s’ha de rebre. El
Pare, que ens ha revelat Jesucrist, ens fa capaços de donar
misericòrdia, com el Bon Samarità. La Mare de Déu ens
convida a deixar-nos estimar i guarir, a sentir-nos necessitats de l’amor de Déu, i alhora a ser misericordiosos com
el Pare. Aprofitem aquest any jubilar per a viure la Misericòrdia que ens dóna identitat i que la podrem rebre tots
a Lourdes.
Mn. Andreu Oller
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PELEGRINATGE A LOURDES

DATES
• 160è – Pelegrinatge del 30 de juny al 4 de juliol.
• 161è – Pelegrinatge del 22 al 26 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 16 de maig al 20 de juny. Les inscripcions pel
pelegrinatge de setembre són del 22 d’agost al 12 de setembre.
L’Hospitalitat romandrà tancada per vacances del 1 al 21
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.

PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES
HOSPITALITATS CATALANES
Data: 14 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 obertes fins el 6 de maig.
Preu del dinar (sense autocar): 22€ (Menú infantil: 12€)

HOSPITALARIS: NOVETATS A LA TARIFA

Preus especials amb descompte. Aquells hospitalaris/es
que s’inscriguin als dos pelegrinatges (juny i octubre) gaudiran d’un descompte del 10% que s’aplicarà a la inscripció del pelegrinatge del setembre (aquesta bonificació no
afectarà els recàrrecs per habitació individual).

TOTS SOM HOPITALITAT I TOTS FEM EL PELEGRINATGE!!

Des del SUPORT AL MALALT us convidem i us animem a
TOTS els hospitalaris i hospitalàries a participar a la TROBADA HOSPITALÀRIA que farem el dissabte 18 de juny.
En què consistirà? Volem que sigui una ocasió per preparar-nos pels pelegrinatges i per compartir la nostra missió
com a hospitalaris. Formar part d’aquesta gran família que
és l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes ens dóna
la possibilitat de comprometre’ns a fer-nos disponibles

LOURDES 2016
acompanyant els malalts i les persones que ho necessiten,
tant els dies del pelegrinatge a Lourdes com la resta de
l’any. Així doncs, tenim una gran oportunitat de fer xarxa
entre nosaltres per mantenir viu l’esperit de Lourdes i el
missatge de Bernadette en el nostre dia a dia. És molt important que vingueu! ja us n’anirem informant...

ARTICLE JOVES

Un any més Lourdes s’acosta, i amb ell la il·lusió de nous
moments, de noves vivències, de noves experiències però
sobretot moltes ganes de tornar a retrobar-nos tots al costat
de Maria.
Des del grup de joves ja hem començat a preparar el que
volem que sigui un Lourdes diferent, especial, però necessitem mans, força i energia. Volem comptar amb tots vosaltres, aquells que ja heu vingut a Lourdes com a escolars,
aquells que us esteu plantejant venir per primera vegada,
us necessitem a tots. Hem sentit moltes vegades que els
joves som el futur de la nostra societat. Demostrem doncs
que nosaltres volem una societat justa, al costat d’aquells
que pateixen, una societat on un somriure i una abraçada
poden més que la violència que ens envolta.
Fem entre tots que el missatge de Lourdes estigui viu dins
nostre tot l’any!
Tots aquells que estigueu interessats en formar part del
grup de joves podeu contactar amb nosaltres a través de
l’Hospitalitat, del correu joves@hospitalitat.org i a través
de la página de Facebook “Joves Hospitalitat” on anirem
penjant idees i propostes per viure un Lourdes molt especial! Us hi esperem!

HOSPIESCAPADES

CAMÍ DE SANTIAGO 2018-“CAMINA AMB MI”

Hospiescapades és el nom que ens hem posat per assenyalar les nostres petites sortides, que normalment son reduïdes per, com sempre, mantenir una bona harmonia en la
relació d’acompanyants i acompanyats i sempre motivats
pels desitjos d’ells. Ara farà un parell d’anys van realitzar
l’engrescadora feina de fer una part del Camí. Aquí va començar una experiència que ha portat a moltes persones
a seguir caminat junts. Aquell cop el lema era “El que importa és el Camí”.
Ara volem repetir l’experiència i estem preparant fer el
Camí altre cop el 2018, del 9 al 16 de juliol, i aquest cop la
volem fer grossa i necessitem la participació de totes les
persones que ens hi vulguin acompanyar. Per començar a
posar fil a l’agulla necessitem saber quants de vosaltres ens
hi podríeu acompanyar. Com més braços, més capaços.
Els que ho desitgeu, feu una preinscripció a l’Hospitalitat
abans del 30 de novembre d’aquest any.
Si ho vols, trobarem la manera de que puguis venir, SEGUR.

DELEGACIONS

El proper dia 10 d’abril es celebrarà el 74è Dinar de Germanor Hospitalària a la Delegació de Sant Andreu de Llavaneres. El programa de la jornada serà:
- 10:00 Arribada i acollida a la Plaça de la Vila, on es servirà
un petit esmorzar.
- 11:30: Missa a l’església parroquial de Llavaneres, concelebrada pel Sr. Bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià
Taltavull.
- 13:00: Sortida de l’església i caminada fins al Pavelló Municipal, acompanyats pels Gegants del poble.
- 14:00 Dinar de Germanor al Pavelló Municipal ... i moltes
sorpreses.
El preu del dinar és de 26 € pels adults i de 12 € pels nens.
La data límit per inscriure’s al Dinar de Germanor és el dia
1 d’abril, a la seu de l’Hospitalitat (tel. 93-487.40.09) o a la
pròpia delegació. Us hi esperem a tots!!
D’altra banda, destacar que a la Delegació de la Garriga,
el dia 23 d’abril (Diada de Sant Jordi) faran repartiment de
roses a diverses residències, a algunes de les quals ja es fan
visites i sortides amb avis els dijous i el tercer divendres
de cada mes, animació. També el dia 8 de maig, la Garriga
farà una Diada de Germanor, amb missa i un Dinar festiu
al pavelló poliesportiu.
La delegació de Viladecans celebrarà també la Diada de
Sant Jordi fent repartiment de més de 400 roses a les dues
residències del poble (R. Federica Montseny i R. Blanca), a
més de cases particulars on hi ha persones grans o malaltes.
La Delegació de Mataró repartirà, durant la Diada, roses
per les residències del seu entorn, com la Llar de l’Amistat.
Finalment, el dia 15 de maig la Delegació d’Argentona farà
la 3a tirada de bitlles catalanes; el 4 de juny la Diada de la
Flor i el 6 de novembre la 4a tirada de bitlles.

FUNDACIÓ HOSPITALITAT

Us informem de les sortides de Lleure previstes per aquest
any 2016. Vols participar-hi?
MARÇ (Setmana Santa)
Del 24 al 27 - MAS GORGOLL (Palamós)
MAIG			
Del 21 al 22 - BOSC DE LA MASSANA (Vilablareix)
JULIOL			
Del 2 al 3 - ARTUR MARTORELL (Calafell)
OCTUBRE		
Del 8 al 9 - EMPÚRIES (L’Escala)
NOVEMBRE		
Del 5 al 6 - CAN VANDRELL (St. Feliu de Buixalleu)
DESEMBRE		
Del 3 al 4 - Lloc a determinar

Envia e-mail a voluntaris@fundaciohospitalitat.org o bé
truca a Xavier Calderó 699.975.432
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ABRIL

Dia 10		
Dia 24		

Diada de Germanor a la Delegació de Llavaneres
Torneig de Futbol

MAIG

Dia 2/7		
Dia 14		
		
		
Dia 22		

Stage a Lourdes
PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITALITATS CATALANES
11:30h - Celebració de la Missa Conventual
14h - Dinar
Participació a la missa del diumenge televisada en directe a La 2

JUNY

Dia 30/4-7

160è PELEGRINATGE A LOURDES

AGOST

Dies 1/21

Vacances

Dia 22/26
A concretar

161è PELEGRINATGE A LOURDES
Torneig de Volei Platja

OCTUBRE

Dies 7/9
Dies 23		

Congrés de les Hospitalitats Catalanes a Núria
VIII Botifarrada Hospitalària al Casal de Llavaneres

NOVEMBRE

Dia 5/6		
A concretar
Dia 27		

Sortida de la Castanyada (St. Feliu de Buixalleu)
Congreso de las Hospitalidades de España a Granada
ASSAMBLEA EXTRAORDINÀRIA (lloc a concretar)

Dia 18		
Dies 24/9-1
Dia 24		

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

SETEMBRE

DESEMBRE

Redacció: Hospitalitat
Dipósit legal: B-9854-1986

Coordinació:
Clara Capdevila
Mar Rife
Elvira Serra
Disseny:
Olga Martínez Faus

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.
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