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HOSPITALITAT
DE LAMARE DE

DÉU DE LOURDES
DE LLEIDA i

IAmb Maria fem camí
. ACTIVITAT8

• Día 15 desembre sor
tida de Nadal

• Dia 10 i I I de febrer
viatge a Lourdes.

• Dia 16 de febrer RO
SARI D'ANTORXES
a la Catderal

• Día 12 d' abril, traba
da a Montserrat

• Día ,3 1 de maig, ro
miatge a T orreciutat

Día 15 desembre sortida de Nadal a la Granja d' Escarp

Tal corñ és tava programat un bon
nombre d'hospitalaris i devots de la
Mare de Déu varem participar en a
questa celebració.
Míssa molt participada i presidida pel
Rector de la Parroquia Mn.Cisteré
Col-Iocaci ódel pessebre a la Playa del
poble, amb el cant de nadales, i ado
ració delN en Jesús

Feu el que feu de mi,
us ha agraeixo.

Estic disposat a tot,
ho accepto tot,

RACÓ DE PREGÁRIA
Pare,

jo m'abandono a vós
feu de mi el que plagui.

Un dinar al Casal del poble, molt ben
·preparat per les senyores de la Granja,
al final cants, representacions, acu
dits, poesies i l'entrega d' una placa
amb la Benedicció del Sant Pare al Sr.
Franz en reconeixement de tots els
seus treballs per I'Hospitalitat .
Unes paraules de felicitació del Martí,
el nostre president, van posar cloenda

Mentre la vostra VOIUD-

- tat s'ucompleixi ' cü lñi;' _ . - .al dinar, - -,
en totes les vostres cría-

tures, DO desitjo altra
cosa, Déu mello

Poso la meya anima en
les vostres mans,

Us la douo Déu meu,
amb tot el amor del meu
cor perqué us estimo' i

per aíx ó~s uua uecessi
tat de donar-me,

posar-me en les vostres
mans sense mesura;

perqué vós sou el meu
Pare

Charles de Foucauld

LA QUARESMA CAMÍ CAP A LA V1DA,UNlTS AMB MARIA
La Quaresma té mala premsa. Sembla que sigui un temps de tristesa ... No la veiem com
un temps d' il-lusió esperancada com l' Advent, per exemple .
.EI que es fonameutal per viure i celebrar aquestes setmanes quaresmals és descobrir que
no és un temps trist , no és un par éntesi sinó un cami cap a la Vida, cap a la Pasqua,
Que si ens demana un esforc és per obrir-nos a l'amor sense limits, salvador i renovador
de Déu.
És temps de penitencia, pero en el seutit més original i aut éntic de la paraula: penitencia
no significa imposar-se un cástig, sinó, convertir-se , és a dir abrir-se al gran amor i la
gran esperanca que és Déu.
"Coucediu als vostres fills, cada auy, d'anhelar la celebració de la Pasqua amb ale
gria i conversió de coro perqué donats més iutensameut a la pregáría i al serve; deis
germaus , arribem a ser pleuameut fil1s vostres pels sagraments" Prefaci 1 Quaresma



PREGUEM

Jo havia demanat a Déu
forca per triomfar,
En m'ha fet débil perqué aprengui el gust de
les coses petites.

Jo li havia demanat salut per fer les coses
grans; En m'ha donat la malaltia
perqué faci coses millors,

Jo li havia demanat riquesa per ésser felie;
EH m'ha donat la feblesa
perqué jo senti la necessitat de Déu.

Jo li havia demanat amics per no viure sol;
En m'ha donat un cor capae d' estimar
tots els germans.

J o no he rebut res del que he demanat
pero tinc tot el que podia esperar malgrat
que els meu s precs no han estat atesos ;
En m'ha ofert ésser
el més felie deis homes.

Jo Iihavia demanat de tot
per fr uir de la vida;
En m'ha don at la vida
perqué fruexi de tot.

ROSAR! DE TORXES A LA CATEDRAL -16 FEBRER
Prop de set-cents fidels van omplir la catedral de Lleida perparticipar en un
solemne Rosari de torxes per cornmemorar la Festa de la Mare de Déu de
Lourdes i a l'bora del Dia del Malalt.
El popular Avé de Lourdes, la Ilum de les torxes i les pregáriesdels fidels,
van esdevenir el minar deis acompanyaments per a la irnatge de la Mare de
Déu, portada enguany a espatlles per voluntár ies de l' Hospitalitat.
El Rosari es va tancar amb el r és del Parenostre per la pau mentre els fi
dels aixecaven amb les seves mans les torxes de Ilum i esperanca i dues va:
luntáries dipositaven als peus de la irnatge de la Mare de Déu un raro d'oli
vera i de llorer
El Rosari l' Eucaristia foren presidits pel Sr.Bisbe.
En la seva homilia parla de la preferencia de Jesús pels malalts i de la' pau.
La pau va ser també motiu de les ofrenes: una bola del món , avui trencada
per la guerra i el terrorisme. Ofrena acompanyada d'uns rosaris fets amb oli
vera de les Garrigues

En preparació: Romiatge a Torreciutat Per tal de celebrar l' Any de Rosari , en el mes de maig,
dia 31, prograrnem aquesta sortida . l a us farem arribar per carta els detalls , preus, i dies d'inscripció.

XERRADES QUARESMALS a la ciutat de L1eida
Dies 25, 26 i 27 de marc , a les 8,15 h del vespre, a la Sala d'Actes del Col-legi Episcopal, cl Dr. Combelles,

Dia 25, dirnarts, D. Rafael Serrano Delegat d' Apostolat Seglar a Madrid,
"CRIDATS A SER TESTIMONIS"

Dia 26, dirnecres, Pare Bernabé Dalmau, Monjo de Montserrat,
"ASPECTES LITÚRGICS DEL BAPTISME"

Dia 27, dijous , Mus. Javier Salinas, Bisbe de Tortosa.
" ESDEVENIR CRlSTIANS "

VlATGE A LOURDES , 11 DE FEBRER
Com cada any els dies 10 i 11 de febrer .el President de l' Hospitalitat i els Consiliaris acompanyats de l
Franz vam participar a Lourdes de les reunions per programar les properes peregrinacions. El dia 11 va
rem participar a la Missa a la Gruta.


