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La Mare de Déu dels Dolors
Diumenge 24 de durant l’any
Sant Albert de Jerusalem, bisbe, legislador dels carmelites
Sant Andreu Kim Taegon i companys, màrtirs
Sant Mateu, apòstol i evangelista
Diumenge 25 de durant l’any
La Mare de Déu de la Mercè, patrona de l’arquebisbat
de Barcelona
Sant Vicenç de Paül, prevere
Els Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael
Diumenge 26 de durant l’any
Sant Corneli, papa, i Sant Cebrià, bisbe, màrtirs

Fem nostres les
Festes del Carme
HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30
Dissabtes: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes: 9’30 (Laudes i Euc.), 11’30, 12’30, 19’00 i 20’30 (castellà)
Confessions: abans de les eucaristies
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Maria vista per santa Teresa
Santa Teresa ha expressat en alguns escrits la seva
experiència sobre Maria, Mare
de Déu.
Podem afirmar que entre
les virtuts de Maria que la santa
proposa imitar n'hi ha una que
les resumeix totes. Maria és la
primera cristiana, la deixeble
del Senyor, la seguidora de
Crist fins al peu de la creu
(Camí 26,8). És el model d'una
adhesió total a la Humanitat de
Crist i a la comunió amb ell en
els seus misteris, de tal manera que ella és
el model d'una contemplació centrada en
la sacratíssima Humanitat (Vida 22,1; Morades VI, 7,14 ).
Entre les virtuts que Teresa observa en
Maria, que són també pròpies de la vida
religiosa carmelitana, podem citar: la pobresa que fa a Maria pobre amb Crist
(Camí 31,2); la humilitat de portar a Déu
"en les seves entranyes" (Camí 16,2),
aquesta és una de les virtuts principals que
cal imitar: "Semblem-nos en alguna cosa a
la gran humilitat de la Verge Santíssima"
(Camí 13,3); l'actitud d'humil contemplació i d'estupor davant les meravelles de

Déu i la total acceptació de la
seva voluntat (Conceptes d'Amor
de Déu, 6,7).
Maria també apareix de
manera activa en la descripció
que la santa fa de l'itinerari de
la vida espiritual a Castell Interior. És ella qui intercedeix pels
pecadors penedits que se li encomanen (Morades I, 2,12).
Amb els seus mèrits i les
seves virtuts, la Mare de Jesús
ens serveix d'alè a l'hora de la
conversió definitiva (Morades III
1,3). Ella és l'Esposa dels Càntic dels Càntics (Conceptes d'Amor de Déu, 6,7), model
de les ànimes perfectes. I és la Mare en la
qual es resumeixen totes les gràcies per la
seva comunió amb Crist en el "molt patir": "Sempre hem vist que els que van
caminar més a prop de Crist nostre Senyor
van ser els qui van patir majors treballs:
mirem els que van passar la seva gloriosa
Mare i els seus gloriosos apòstols "
(Moradas VII 4,5). Per això la memòria de
Crist i de la Verge Maria, en la celebració
litúrgica dels seus misteris, ens acompanya
i enforteix (Moradas VI, 7,11.13).

Consell Pastoral Plenari
Els representants dels diferents grups de la nostra comunitat i els religiosos del convent estan convocats per participar en el Consell Pastoral
Plenari que es reunirà el dimecres 27 de juny a les
20,00.
Aquest consell és habitual a
final de curs per valorar la
marxa de la comunitat i dels
diferents grups que la conformen.
Novena del Carme
Aquest any les homilies de la
novena a la Mare de Déu del
Carme aniran a càrrec del
carmelita David Jiménez, de
la comunitat de Barcelona.
Concerts del Carme
Ja s’està tancant el programa
de les Festes del Carme. Per
una banda, i amb molta
il·lusió, els antics cantaires de
la nostra coral Gavina, amb el
reforç d’algunes veus joves,
estan preparant un petit concert amb cançons del seu antic repertori.

També, i com a plat fort, podrem comptar amb el reconegut Cor Aurica que ens
presentarà el seu espectacle
“La veu, la guitarra i el
temps” amb cançons harmonitzades per Manel Oltra. Tot
un luxe per a les festes.
Ressò mediàtic del “Joc
del Carmel”
Els informatius electrònics
“Communicationes”, de la Casa
General de Roma, que es publica en castellà, francès, anglès i alemany, “Para vos nací”,
d’Àvila, també en vàries llengües, i “Horeb” de la Unió de
Religiosos de Catalunya,
s’han fet ressò del “Joc del
Carmel”. Abans ja n’havia
parlat, també, el setmanari
“Catalunya Cristiana”.
Gloses dominicals
Cada setmana, la pàgina web
de la nostra comunitat publica una petita glosa sobre l’evangeli del diumenge. La
podeu llegir a :
www.carmelcat.cat/badalona
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La Transfiguració del Senyor
Sant Albert de Tràpani, carmelita
Sant Domènec de Guzmán, prevere
Santa Teresa Benedicta de la Creu, carmelita descalça, verge i màrtir, patrona d’Europa
Sant Llorenç, diaca i màrtir
Santa Clara, verge
Diumenge 19 de durant l’any
Sant Maximilià Maria Kolbe, prevere i màrtir
L’Assumpció de la Mare de Déu
Diumenge 20 de durant l’any
Sant Bernat, abat i doctor de l’Església
Sant Pius X, papa
La Mare de Déu, Reina
Sant Bartomeu, apòstol
Diumenge 21 de durant l’any
Santa Mònica
Sant Agustí
El martiri de Sant Joan Baptista

SETEMBRE
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Santa Teresa Margarida Redi, carmelita descalça
Diumenge 22 de durant l’any
Sant Gregori el Gran, papa i doctor de l’Església
El Naixement de la Verge Maria
Diumenge 23 de durant l’any
Beata Maria de Jesús, carmelita descalça
Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de l’Església
L’Exaltació de la Santa Creu

AGENDA D’ESTIU 2012
JULIOL
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Diumenge 13 de durant l’any
Sant Tomàs, apòstol
Comença la Novena del Carme
Diumenge 14 de durant l’any
Sant Benet, abat, patró d’Europa
Sta. Teresa de Jesús dels Andes, carmelita descalça
Diumenge 15 de durant l’any
LA MARE DE DÉU DEL CARME
Eucaristies: 8, 9 i 12 del matí
Eucaristia concelebrada a les 7 del vespre
(seguidament, al pati, coca i refresc)
La Benaurada Verge Maria, Mare de la Divina Gràcia
Sant Elies, profeta
Diumenge 16 de durant l’any
Santa Brígida, religiosa, patrona d’Europa
Sant Jaume, apòstol
Sant Joaquim i santa Anna
Diumenge 17 de durant l’any
Sant Ignasi de Loiola, prevere

AGOST
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4
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Sant Alfons Maria de Liguori, bisbe i doctor de l’Església
Sant Joan Maria Vianney, prevere
Diumenge 18 de durant l’any

APLECS D’ESTIU A PALAFRUGELL
Durant l’època d’estiu, el nostre convent de Palafrugell obre les seves portes a tots els qui vulguin passar uns
dies de descans i de companyonia
fraterna. La nostra comunitat germana
de Lleida és la responsable de programar i portar a terme aquests aplecs tot
oferint unes condicions econòmiques
força bones.
El preu per dia i persona és de 35 euros (pensió completa). Aquest any han
programat quatre torns de set dies:
del 17 al 24 de juliol, del 24 al 31 de
juliol, de l’1 al 8 d’agost i del 8 al 15
d’agost. Ja està obert el termini d’inscripció i reserva de places.
Actualment les places per a la setmana de l’1 al 8 d’agost estan
exhaurides. Per a les altres tres setmanes sí que n’hi ha d’itacions lliures.
Si hi esteu interessats, truqueu al telèfon 973 268 038 del Santuari de Santa Teresina de Lleida.
En tot cas, a la nostra comunitat també teniu a la vostra disposició
la propaganda dels Aplecs d’estiu a Palafrugell.

L’ESPLAI MARXA DE COLÒNIES
Tornen les vacances i comença la moguda
dels diferents grups de l’esplai Cra-Crac. Tan
aviat hagin passat les Festes del Carme els
diferents grups es posaran en marxa:
Els grups de petits –Ratolins, Pingüins i Xirois
– van de colònies a la casa Santa Maria del Roure de Cantonigròs, a l’Osona,
Els Kuwets i els Elkars acamparan a la Ribera de Cardós (Pallars
Sobirà).
Finalment, els Nikudangos faran una travessa i també aniran a
acampar a la Ribera de Cardós.

Va morir el pare Bonaventura

Dóna'm la mà
que el camí és llarg.
La llum del cor
ens donarà la tota força.
El lema d’aquest curs “Dóna’m la mà” ha quedat configurat definitivament de manera gràfica i musical. Per una
banda, un fotograma del documental “Partir” d’Eduardo
Margareto, sobre emigrants a Cuba, que ha guanyat el
concurs de fotografia. I, per l’altra, la ja coneguda cançó
d’en Lluís Platero.
Uns elements que han de reforçar la nostra voluntat individual i col·lectiva d’obrir els nostres cors als altres sense
defallir.

Al convent dels carmelites
de Barcelona, on residia, va morir
el pare Bonaventura dels Sagrats
Cors (Gilabert i Mir), conegut per
moltes generacions de novicis
com "el pare Mestre". El pare
Bonaventura havia nascut a Bellvís d'Urgell, tenia 95 anys, i era
carmelita des de molt jove, ja que
va professar a l'edat de 16 anys.
La missa exequial, que es va celebrar el dimarts dia 12 a l'església
de la Mare de Déu del Carme de
la Diagonal de Barcelona, va ser
presidida pel P. Agustí Borrell,
provincial de Catalunya i Balears, i van concelebrar religiosos de l'orde,
molts d'ells antics deixebles del pare Bonaventura, i altres religiosos i
sacerdots que el van conèixer. Acompanyant a la seva família, van assistir a la cerimònia un gran nombre de religioses del Carmel i dels instituts vinculats a l'Orde, i de laics de diferents procedències.

Homenatge a Verdaguer
Tot i que les nostres campanes estan malmeses i no
poden repicar, la nostra comunitat es va adherir a la
iniciativa popular desplegada per recordar el 110 aniversari de la mort de mossèn Cinto Verdaguer.
El passat dia 10 de juny, gairebé 200 campanars de
tot Catalunya van repicar per recordar la figura del
religiós i gran poeta, en el anomenat Dia de la Memòria. En ell s’encarnava el record de respecte per a tots
els catalans que ens han precedit i que han estimat
profundament aquest país.

