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Sant Andreu Kim Taegon i companys, màrtirs
Sant Mateu, apòstol
Sant Pius de Pietrelcina, prevere
La Mare de Déu de la Mercè, patrona de l’arquebisbat de Barcelona
Diumenge 26 de durant l’any
Sant Vicenç de Paül, prevere
Els Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael
Sant Jeroni, prevere i doctor de l’Església

HORARI D’EUCARISTIES
Feiners: Matí: 8 (7,45: Laudes) i 9. Tarda: 19,30
Dissabtes: Matí: 8 i 9. Tarda: 19 i 20,30
Diumenges i festes:
Matí: 9,30 (Laudes i Euc.), 11,30 i 12,30
Tarda: 19 i 20,30 (castellà)
Confessions: abans de les eucaristies
Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 — Badalona — Tel. 933 891 659 — Fax 933 896 001
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Mare de Déu del Carme
Al final del curs, la Mare de Déu del
Carme ens aplega al voltant de la
seva festa per testimoniar-li el nostre
amor filial. Ella ha estat suport en les
dificultats, coratge en les debilitats,
fortalesa en les decepcions. Com les
mares que sempre apareixen
sol·lícites i sense retrets en les necessitats dels fills. És una de les característiques d’identitat de la mare
autèntica.
Fins i tot, té la generositat de convidar els seus fills a taula, per refermar
els llaços familiars i oblidar paraules
o gestos que hagin pogut trencar la
unitat.
Maria del Carme ens aplega al voltant de la taula de la vida que és el
seu fill Jesús. I si vol rebre l’homenatge dels qui ens considerem els
seus fills és perquè, en ella, mirem al
fill autèntic i nosaltres esdevinguem millors germans. Coses de mare, coses del cor, coses de Déu.
Tant de bo que aquests dies de preparació a la festa de la
Mare de Déu del Carme ens ajudin a descobrir el rostre maternal de Déu que ha volgut per al seu Fill l’amor d’una mare,
Maria.

COLÒNIES I CAMPAMENTS
DE L’ESPLAI
Els grups més petits, Ratolins,
Pingüins i Xirois, marxen de
colònies a Les Piles (Conca de
Barberà).
El grup dels Elkars van d’acampada a Saldes-Feners
(Bergadà) i els Nikudangos a
Víllec (La Cerdanya).
Els més grans, Ingots, fan una
ruta pel Cadí i uns dies de campament a Saldes.
CABÀS SOLIDARI
La necessitat no fa vacances.
Per això, durant tot l’estiu, el
nostre cabàs solidari seguirà a
l’església perquè el pogueu omplir amb aliments que el nostre
Grup de IV Món cuida de repartir.
Els qui vulguin fer donatius en
efectiu poden fer el seu ingrés
al compte corrent:
2100.0325.46.0200145577

L’Any Borja al Butlletí CC
El proper número del Butlletí
de la comunitat inclou unes
pàgines dedicades a sant Francesc de Borja, en el cinquè centenari del seu naixement. El
sant duc, com és conegut entre
la gent de Gandia, va tenir un
parell d’entrevistes amb santa
Teresa de Jesús, a qui donà suport en la seva iniciativa de reforma del Carmel.

Consell Pastoral Permanent
Sessió del dilluns 7 de Juny
• Esplai Cra-Crac

Aquest any el nostre esplai no ha
obtingut la subvenció anual per negar-se a donar les dades personals
dels infants inscrits. S’estan fent gestions per esbrinar els motius concrets
de la denegació.
• Revisió de la Vetlla de Pentecosta

En general tot va anar bé. Cal destacar molt especialment el to optimista
que va donar el pare Agustí Borrell
en la homilía de l’eucaristia.
• Festes del Carme

Es va concretar el programa per a les
celebracions d’enguany que es poden consultar en programa que s’editarà.
• Consell Pastoral Plenari

Es convoca per al dilluns 5 de juliol.
Es crearà una dinàmica per fer una
valoració, en el to positiu de la celebració de la Pentecosta, de les tasques que han realitzat els diferents
grups de la nostra Comunitat .
També, es proposarà al Consell la
reparació del campanar i la possibilitat de crear una comissió per gestionar les obres i preparar alguna campanya per poder costejar el seu preu.
• Noces d’Argent

El proper dia 24 de juny, a les 18h.,
el pare Agustí Borrell, el nostre provincial, celebrarà una eucaristía per
commemorar les seves Noces d’Argent d’ordenació sacerdotal.
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Diumenge 19 de durant l’any
Santa Teresa Benedicta de la Creu
Sant Llorenç, diaca i màrtir
Santa Clara, verge
Sant Maximilià Maria Kolbe
L’Assumpció de la Mare de Déu
Sant Bernat, abat i doctor de l’Església
Sant Pius X, papa
Diumenge 21 de durant l’any
Sant Bartomeu, apòstol
Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars, verge
Santa Mònica
Sant Agustí, bisbe i doctor de l’Església
Diumenge 22 de durant l’any

SETEMBRE
1
Santa Teresa Margarida Redi, carmelita descalça
3
Sant Gregori el Gran, papa i doctor de l’Església
5
Diumenge 23 de durant l’any
8
El Naixement de la Verge Maria
9
Sant Pere Claver
12 Diumenge 24 de durant l’any
13 Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de l’Església
14 L’Exaltació de la Santa Creu
15 La Mare de Déu dels Dolors
16 Sant Corneli, papa, i Sant Cebrià, bisbe, màrtirs
17 Sant Albert de Jerusalem, bisbe, legislador dels carmelites
19 Diumenge 25 de durant l’any

AGENDA D’ESTIU 2010
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Sant Tomàs, apòstol
Diumenge 14 de durant l’any
Comença la Novena del Carme, a les 7 del vespre
Diumenge 15 de durant l’any
Sta. Teresa de Jesús dels Andes, carmelita descalça
Sant Bonaventura, bisbe i doctor de l’Església
LA MARE DE DÉU DEL CARME
Eucaristies: 8, 9 i 12 del matí
Eucaristia concelebrada a les 7,30 del vespre
(seguidament, al pati, coca i refresc)
Diumenge 16 de durant l’any
La Benaurada Verge Maria, Mare de la Divina Gràcia
Sant Elies, profeta
Santa Maria Magdalena
Santa Brígida, religiosa, patrona d’Europa
Sant Jaume, apòstol
Sant Joaquim i santa Anna
Santa Marta
Sant Ignasi de Loiola

AGOST
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Diumenge 18 de durant l’any
Sant Joan Maria Vianney, prevere
La Transfiguració del Senyor

XII TROBADA DE LA FAMÍLIA CARMELITANA
MATARÓ - 2010
Serà, com cada any, el primer dissabte d’octubre. Aquesta
vegada ens trobarem a Mataró, ciutat de llarga tradició del
carmel descalç. Va ser la segona ciutat catalana que va
acollir una comunitat teresiana masculina i una de les que
encara té presència viva en un monestir femení. Mataró,
sempre ha donat al Carmel moltes vocacions entre els seus
fills i filles, així com també molts confrares i benefactors de
l’Orde.
Al matí ens trobarem a parròquia de Sant Josep, antiga església de l’Orde i a la tarda visitarem el monestir de les monges mataronines.
Reserveu-vos aquesta data.
LES COMUNITATS CARMELITES DE MATARÓ
Els frares
Feia un parell d’anys que el pare Joan de Jesus Roca, fill de Sanaüja,
havia fundat el primer convent del Carmel Descalç a Catalunya
(Barcelona, 1586) quan s’acordà fer una nova fundació, aquesta vegada a la vila de Mataró. La iniciativa sorgí del rector de la parròquia
de Santa Maria i s’intallaren, provisionalment fins a la construcció
d’un convent adequat a les seves necessitats, a la capella de Santa
Maria Magdalena el dia 5 de febrer de 1588. Tot i que les obres es
van allargar molt, finalment van poder inaugurar el monestir i l’església al carrer d’en Bona, avui de Sant Josep. Era l’any 1603.
Des del començament, els carmelites es dedicaren al culte, a l’ensenyament i a la catequesi, collaborant sempre amb la parròquia.
Aviat s’identificaren amb el poble i mai van sentir-se estranys a llur
llengua, cultura i tradicions. El convent era la casa de tothom. Llibres
i documents de la comunitat són plens de testimonis i de vida mataronina, malgrat haver-hi, com és normal, alguns plets per qüestions
legals que el seny i la caritat finiquitaven.
El servei i dedicació al poble van anar creixent amb els anys, fins el

punt d’haver de demanar moltes
vegades ajuda als responsables de
l’Orde “por el continuo confesionario, auxilio a moribundos, asistencia a las religiosas y trabajos extraordinarios que no se hallan
quizás en ningún otro convento de
la Provincia” (cartes de la comuni-

tat al pare Provincial, 24-V-1820 i
9-XI-1830).

Antiga església del convent de Sant
Josep, avui parròquia diocesana del
mateix nom.

L’any 1835 la Llei de Desamortització acabà amb aquesta dinàmica comunitat mataronina i amb
totes les altres del Principat. Els
religiosos ja no tornarien a Mataró i el convent es va perdre per a
l’Orde del Carme. Tot i amb això,
el bisbat es va fer càrrec de l’església i, encara avui, es manté
oberta al culte al servei de la diòcesi amb el nom de Parròquia de
Sant Josep.

Les monges
La relació dels frares amb Mataró donarà els seus fruits. Uns anys
després d’haver-se establert a la vila, uns benefactors –la família
Pongem– leguen els seus béns per a fer una fundació femenina. La
fundació és aprovada pel Consell de la Vila i obté la llicència papal.
El convent és inaugurat a can Pongem, al carrer de Barcelona, el dia
25 d’abril de 1648, seixanta anys després de l’arribada dels frares.
L’any 1676, la comunitat es trasllada a un convent de nova planta,
construït fora muralles, al lloc conegut avui com a plaça de les Tereses.
Amb motiu de la guerra contra els francesos, l’any 1808 les tropes
napoleòniques prenen Mataró. Com que el monestir és a prop d’una
de les portes de la muralla, rep les conseqüències de la violència i les
monges són maltractades. Poc després han d’abandonar el monestir
i marxen a Tarragona per mar des d’Arenys. Finalment, acabada la
guerra, podran retornar a casa. La incertesa política, però, no s’acaba. Durant les alternances entre absolutistes i liberals a Mataró
acullen algunes religioses que han fugit de Barcelona per temor o

per força.
Com s’ha dit, l’any 1835 el decret de Desamortització afecta a totes
les comunitats de frares, i els de Mataró han d’abandonar el convent. Les monges poden continuar la seva vida conventual sense
més impediments.
Cent anys després, 1936, no tindran la mateixa sort. El monestir és
incendiat, i poc temps després, enderrocat, i les 19 monges que conformen la comunitat dispersades, encara que unides afectivament
per la sollicitut de la seva priora. Acabada la guerra, retornen novament a la ciutat i s’installen provisionalment a una casa de la
Riera que els ofereixen els familiars d’una de les religioses, i encara ho faran a una altra casa particular abans del seu trasllat definitiu a l’actual monestir del barri Cirera.
Gràcies als pares de la germana Carme Raventós, recentment traspassada, la comunitat pot comprar uns terrenys a aquesta zona de
la part alta de la ciutat i edificar un nou convent que s’inaugura,
finalment, l’any 1954 i un any després es colloca a l’església una
imatge de talla de la Immaculada Concepció, patrona del monestir.
L’edifici, situat a l’avinguda Torner, és una construcció inspirada
en l’estil propi de l’Orde del Carme Descalç, de línia renaixentista
molt senzilla.
Acabat el Concili Vaticà II, el monestir, després d’un llarg temps
d’experimentació i estudi, s’adhereix a les Constitucions de les carmelites descalces adaptades a les resolucions del concili i es manté
fidel a l’Orde del Carmel Descalç.
Nota.- Les dades d’aquest article estan tretes d’un article del pare Gabriel
Beltran, historiador de l’Orde, i de la web del Monestir de la Immaculada
Concepció de les Carmelites Descalces de Mataró.

CONSELL PASTORAL PLENARI
Dilluns, 5 de juliol, a les 8 del vespre
•
•
•

Revisió activitats del curs
Obres campanar
Informacions i debat

Tothom hi pot presentar les seves propostes

