
L’hospitalitat significa 
reconèixer que els altres són 
els nostres germans i germanes
       PaPa Francisco
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CONTACTA AMB NOSALTRES

CAMÍ D’ESPERANCES COMPARTIDES
Aquest any la campanya +hospitalitat vol aprofundir en la comprensió 
de l’hospitalitat com un camí d’esperances compartides. Tal com indica 
el Papa Francesc a Fratelli Tutti l’Església està cridada a “sortir dels seus 
temples”, a sortir de casa, per a sostenir l’esperança, sent un signe d’unitat” 
que porti a “bastir ponts i trencar murs”.

L’hospitalitat és realment un signe d’esperança i de trobada, per 
això volem aprofitar aquest temps d’Advent per aprofundir en aquelles 
experiències d’acolliment què ens revelen a un Déu encarnat què s’apropa 
i es fa company de camí.

PROMOVENT +HOSPITALITAT
Fem una crida a les nostres comunitats religioses i a tota la societat civil 
per a:
•	 Promoure una cultura de l’hospitalitat entre nosaltres, i envers els 

nostres germans i germanes migrants i refugiades.
•	 Discernir i apostar per una espiritualitat i cultura de l’hospitalitat 

fonamentada en l’Evangeli, l’acolliment i la defensa dels drets.
•	 Comprometre’ns amb els acompanyaments personals i comunitaris 

que faciliten la integració de les persones migrants i refugiades en 
la societat.

•	 Aturar i desmuntar discursos d’hostilitat.

QUÈ ÉS L’HOSPITALITAT
L’hospitalitat és una virtut humana i cristiana que ens obre a 
la grandesa i misteri de l’altre, permetent reconèixer en el seu rostre 
la presència mateixa de Déu. En aquest sentit, l’hospitalitat ens 
eixampla el cor, ens disposa a la trobada amb els altres, renova les 
nostres comunitats i ens ajuda a créixer en compromís i generositat.

DES DE CONFER MIGRACIONS
El Consell Assessor de CONFER Migracions entén que l’hospitalitat 
és un signe profètic, una virtut a proposar i potenciar en les nostres 
comunitats. Pretén donar suport i assessorar aquelles iniciatives d’hospi-
talitat que sorgeixin en el marc de les nostres congregacions religioses. 
Disposem d’unitats didàctiques, pregàries per a comunitats, etc. No dubteu 
en posar-vos en contacte per a més informació.


