
ANY DEL ROSARI i es
oontempdaven públi
cament els misteris de
la Ilum. Van concele
brar una vintena de
sacerdots.. "Una ora
ció tan rica i tan {acil
mereix ser recuperada
per la comunitat cris-

. tiana" (JoanPau,no 43) .
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defrauden mai quan
són conv~cats per la
Mare de Déu. L'Euca
ristia fO'u presidida
pel Sr. Bisbe que en l'
homilia agrair l' assis
téncia i el treball de
l'Hospitalitat per or
ganitzar aquest acte
amb que s'iniciava l'
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EL DIA 6 DE DESEM
BRE tingué Iloc el Ro
sari a la Catedral.

OlA 6 DE DESEMBRE: Rosari a la Catedral
Dia 15 Sortida de Nadal a la Granja d' Escarp

OsearOrtiz·Farran
Montserral Ges Solsona
Joan Farré Cervós
Carme Serra Iglesias.

D'acord als estatutsde l' Entital el President nomenáels següents cárrecs:
Vice-presidenta : Dolores HuguetBarau
Tresorera: Mariadel Carme Mor Rodes
Secretaria: Carmina Capdevila Coa!.

L 'assemblea finalitzA amb l' Eucaristia i un refrigeri de germanor

Per tant la Junta de l' Bospitalitat estad formada peJs següents membres:

DESEMBRE 2002

El passat dia 23 de novembre i al local social de l'entitat; CI Blondel 11,2, es va celebrar
l'Assemblea General de l'Hospitalitat de la Mace de Déu de Lourdes per renovar la Junta.
Hi van assistir un bon i nombrós grupo72 hospitalaris i pelegrins
L'assemblea comen-a a les quatre de la tarda amb una preg¡lria, 101 seguit el Rvd Gerard
Soler , Canonge de la Santa Església Catedral, ens va dirigí una conferencia sobre el lema
Maria i l' Advent.
A continuació tingué lloc les votacions deIs quatre membres que calia renovar, varen sortir
elegíts:

Hi participa un nom
brós grup que gairebé
amplia tota la cate
dral, una vegada m és
vam poder constatar
coro e ls cristians no

ICOMENCEM UNA NOVA ETAPAI
ACTIVITAT8

• Dia 23: Assemblea de
I'Hospitalitatal local social.

• Dia,6 de desembre ROSA
R! D'ANTORXES .

• Dia I I de desembre, Missa
a la Parroquia de Santa
Teresa de rlnfant Jesús

• Dia I 5 de desembre. Sor
tida de Nadal a GRANJA
D'ESCARP
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Recordem el darrer
pelegrinatge a Lourdes

Del 8 al 11 de setembre , acompanyats d'un bon nombre de
mala1ts, uns 500 pelegrins, presidits pel nostre Sr.Bisbe, un
any més vam poder viure aquesta experiencia de fe i germa
nor que és el pelegrinatge a Lourdes.
Amb aquest fuIl us presentem una breu informació gráfica .
És bo que recordem tot alió que vam experimentar i que ho
comentem amb els amics,

El primer dia a les 8 h. vam sortir de l' hotel per anar a les
piscines. L'aigua és signe de renovació espirimal i del nos
tre bateig.
Amb el Viacruci s ens vam unir a1s sofriments de Jesús que
es prolonguen en cada home i cada dona que sofreix,

Homenatge als malalts
La tarda del dia segon ens va m adrecar al cinema de "La
Foret" on tingué lloc una vetllada d'homenatge als ma
Ialts.

En el maro d'aquest acte es feu entrega al Sr. Franz Jo
seph Hengesbaeh,Pr esiden t que cessa, d'una placa com
memorativa en r eeoneixement a la seva abnegada i eñ
cae tasca desenvolupada durant tanta unys en r Hospita
líta t .
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Als peus de la gruta

Un dels moments que tata més recordem és el nostre pas
pellloc on es va aparéixer la Mar e de Déu

Amb veneració i amb molt d'amor tots els malalts van
passar per la Gruta . En guardem un record fotográfic
de tots .

Allí als peus de la Ver ge bi deixem les nostres pregáries
per to ts els que es timem.

Allí r ecomencem cada any una nova et apa de la vida i la
nostra il.lusió és poder-bi tornar.

Allí contemplem a quella fon t miraculosa que no para de
fer arribar tantes i tantes gr ácies a la humanitat.

Allí llegim les paraules que Maria digné a Bernardetta :
J O SÓC LA IMMACULADA CONCEPCIÓ.

Allí mirem a Maria i ens semtim mirats i estimats per
ella.

MISSA DIOCESSANAA LA GRUTA

Els pelegrins acompanyats d'un
nombrós nombre de sacerdots
de Lleida i presidits pel nos tre
Sr.Biabe vam participar a la
Miasa en el mateix lloc de les
aparicions

El ciri que presentem, les ofre
nes, els can ts ens ajuden a a
propar-nos a Jesús el fill de
Maria.Participem de I' Eucaris
ti a, 1'aliment dels pelegrina.

Participació a la Processó Eucarística
i a la Missa Internacional

.També aquest any tinguerem el honor de

. que el Nostre Sr. Bisbe presidis la Processó
Eucaristica i benedicció dels malalts .

Els "Palmeros" amb els vestits típics van
donar una solemnitat especial a 1'acte .

Els nostres joves, r evestits amb 1'alba, eren
presagi d'aquesta nova vitalitat que Maria
comunica als seus fills



Obrim nous camins (accions concrets)
L'Objectiu general del Pla Diocesá "és presentar Jesucrist al nostre món, obriot
nous camins per arribar als lIocs i ámbits on hi ha persones llunyades"
Moltes són les activitats que ens poden ajudar á assolir aquest objectiu:

Conversió constant
Vivencia de la vocaci ómissionera
Cultivar l'acolliment, el diáleg, el servei desinteressat
Ser membres actius de I'Església participaut de les seves activitats
Valorar la pregária en totes les seves modalitats
Afavorir l'apostolat associat

Anunciar Jesucrist amb senzillesa i naturaIitat
Propagar la devoció a la Mare de Déu

" OBRINT NOUS CAMJNS"
Aquest és el lema del Pla de Pastoral del nostre Bisbat •pels anys
2002-2005. L' Hospitalitat el vol fer seu , tenim el deure de crear
nous camins i tasques per apropar-nos a tots i , en especial ,a1s a
.llunyats.
Molts són els nostres reptes. EIsHospitaJarishem aglutinat molta
gent de diferents lIocs del Bisbat, com déiem al acabar el XVII pe
legrinatge,.una de les nostres prioritats.vol ser donar protagonisme .
als Arxiprestats , i a1s joves.
Molts són els joves que ens acompanyen 30y rera 3Oy, ells són
l'esperanca de l' Església i de I'Hospitalitat, Constatem els seus

,•• valors, les seves inquietuds, ells participen activament en moltes
];;¡ activitats , associacions, ONG etc... i també en les nostres peregri
. ,¡;; nacions. Cal que cada vegada més els donem protagonisme i res-

e ponsabilitats , que se senlin acompanyats, eslimats i valorats pels
adults, y que la seva participació sigui més nombrosa..

L'a1tra prioritat ha de ser el treball amb els Arxiprestats. Seria bo
que a cada poble i a cada parroquia eIs grops de pelegrins estígues
sin org¡mitzats , amb encontres mensuals o trimestrais , coordinats
amb la Pastoral de la Salut, i realitzar activitats própies, com po
dria ser acompanyament de persones malaItes, soles, impedides,
promoció de la devoció a la Mare de Déu .
Aquest grops hand'oferir també, a tots, la possibilitat de viure l'
experiencia de LA PELEGRINACIÓ DIOCESSANA A LOUR
DES, una vivencia única que hem de propagar. Seria bo que a
cada poble i a cada parroquia el grop organitz és un autocar, a-
companyat , si fos possible pel Mossén, que es pugués unir a la

peregrinació diocessana. La Junta de la Hospitalitat us podria facilitar tot el que fu referencia als hotels, viatges, progra
mació d'actes, així no solameut no és perdria sinó que
es potenciaria el sentit de peregrinació diocesana en
capcalada pel nostre Bisbe i Pastor. Es faciliataria aix:í
una major convivencia de cada grup de Parroquia o Ar
xiprestat i al mateix temps la part técnica d'organització
no seria tan dificil al centralitzar-la a través de l'Hospi
talitat Treballem per tal d'aconseguir que tots eIs
grups que fan viatges a Lourdes es concentrin en la
gran Peregrinació Diocesana.
L ' Hospitalitat té vida tot I'aoy. Tots guardem les viven
cies de germanor i pregiuia del darrer pelegrinatge, pe
ro pensem que la peregrinació no és la meta, és un punt
de referencia en la nostra vida cristiana i hospitalaria
que ens ha d'ajudar tot I'any, Cada dia ens hem d'esfor
car per ser auténticsdevots de la Mare de Déu, vivint
una vida de pregária i de caritat envers els seus fills més
,necessitats: els malaIts, els pobres, els qui viuen soIs. En aquest Any de Rosari, prociamat pel saut Pare, procurem revita
litzar el res del rosari, sigui individuaIment o en familia, i també en totes les solemnitats i celebracions marianes, aix:í com
en les sortides i aetes que prograrni I'Hospitalitat

.Heus aquíUDS objectius, que amb I'esforc i bona voluntat de tots i amb l'ajut de la
; Mare de Déu, hem de procurar dar a terme, que tinguem tots unes bones festes
; de Nadal i Any N OIL


