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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
La Mare de Déu dels Dolors
Diumenge 24 de durant l’any
Santa Hildegarda, verge i doctora de l’Església
Sant Andreu Kim Taegon i companys, màrtirs
Sant Mateu, apòstol i evangelista
Diumenge 25 de durant l’any
Sant Vicenç de Paül, prevere
Els Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael
Diumenge 26 de durant l’any

HORARI D’ESTIU EUCARISTIES
Dies feiners: 9’00 i 19’30
Dissabtes: 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes: 11’30, 12’30 i 19’00
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Mitjan el mes de juny, el periodista Jordi Llisterri, director de
“Catalunya Religió”, escrivia a la seva pàgina digital: “Avui som una
mica més pobres. Aquest dissabte ha mort Josep Maria Rovira Belloso, el teòleg de referència a Catalunya. Tenia 92 anys i fins gairebé
els 90 va mantenir l’activitat. Ha estat el teòleg del diàleg amb la fe i la
cultura. Una reflexió cristiana sobre la societat actual, una reflexió sobre la fe des les necessitats de les persones abans que de les normes, i una reflexió sobre l’Església guiada per la renovació del Concili
Vaticà II.“ La defunció d’una de les persones més clarividents del nostre país, i que més ha sabut aproximar a nivell popular el barroc món
de la teologia doctrinal, ens ha fet remoure els nostres records.
Ara fa una dotzena d’anys, Mossèn Josep M. Rovira va estar a casa nostra convidat P. Agustí Borrell, aleshores prior de la comunitat,
per compartir amb ell algunes meditacions sobre Maria de Natzaret
durant els dies precedents a les Festes del Carme. De les homilies
d’aquells dies, juntament amb algun afegitó, en va editar el llibret “Vida
de Maria” que, com digué ell mateix en el capítol d’advertiments, era el
resultat d’acceptar el “repte d’aproximar-se a la pietat popular sense
negar el respecte més exquisit i cordial a la comprensió actual de l’Escriptura”.
El món gira i sempre torna al Born. Ja tenim a tocar la diada de la
Mare de Déu del Carme, i ens disposem novament a tenir present i
meditar els fets que ens narra l’Evangeli sobre la Mare de Jesús, la
nostra Mare. Són escenes que Maria va viure i compartir amb el seu
Fill. La trobem en el moment de la joia de l’Encarnació i del Naixement, i en el dolor de l’exili i de la creu; en el dia a dia de Natzaret i en
la glòria de la Resurrecció.
I, com escrivia mossèn Rovira: “Maria també ‘anda entre los pucheros’, com deia santa Teresa, i, un cop glorificada, no ha perdut res del
seu aire senzill, de bona veïna i germana.”
Amb totes aquestes premisses, aprofitem aquests dies per endinsar
-nos en la contemplació de Maria i celebrem amb goig la seva festa en
l’advocació de Mare de Déu del Carme que ens és tan propera..

AGOST
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29

St. Alfons Maria de Liguori, bisbe i doctor de l’Església
Sant Joan Maria Vianney, prevere
Diumenge 18 de durant l’any
La Transfiguració del Senyor
Sant Albert de Tràpani, carmelita
Sant Domènec de Guzmán, prevere
Santa Teresa Beneta 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 Maximilà Maria Kolbe, prevere i màrtir
L’Assumpció de la Mare de Déu
Festa Major de la ciutat
Diumenge 20 de durant l’any
Sant Bernat, abat i doctor
Sant Pius X, papa
La Mare de Déu, Reina
Sant Bartomeu, apòstol
Beata Maria de Jesús Crucificat, carmelita
Diumenge 21 de durant l’any
Santa Mònica
Sant Agustí, bisbe i doctor de l’Església
El martiri de Sant Joan Baptista
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Diumenge 13 de durant l’any
Sant Tomàs, apòstol
Comença la Novena del Carme.
Els dies 13, 14 i 15: Tríduum solemne
Diumenge 14 de durant l’any
Sant Benet, abat, patró d’Europa
Santa Teresa de Jesús dels Andes, carmelita descalça
Missa Vespertina amb la Coral La Badalonense
Concert del Carme
Diumenge 15 de durant l’any
LA MARE DE DÉU DEL CARME
Eucaristia concelebrada a les 7 del vespre,
seguidament, batucada, coca i refresc.
Beata Teresa de Sant Agustí i companyes, màrtirs
La Benaurada Verge Maria, Mare de la Divina Gràcia
Sant Elies, profeta
Diumenge 16 de durant l’any
Santa Brígida, patrona d’Europa
Sant Jaume, apòstol
Sant Joaquim i santa Anna
Beat Titus Brandsma, prevere i màrtir
Beat Joan Soreth, prevere
Diumenge 17 de durant l’any
Sant Ignasi de Loiola, prevere

Tercer Món - Cuba.
Aquest mes de juliol, quatre persones del grup de Tercer Món-Cuba
de la nostra comunitat, viatgen a
Matanzas (Cuba) amb l’objectiu,
com sempre, de fer-los arribar la
màxima quantitat d’ajuda material
i, també, la nostra presència per a
compartir experiències de fe i
desenvolupar activitats conjuntes.
També els hi fem arribar una
quantitat econòmica important,
gràcies a un donatiu anònim que
vàrem rebre fa uns mesos i que
anirà destinat al projecte del menjador social de la comunitat.
Recordem que es poden fer apor-

tacions econòmiques per ajudar a
la comunitat de Matanzas al
compte corrent de “La Caixa” número 2100.0325.48.0200141068.

SANTA TERESA I
MARIA DE NATZARET

i anava adquirint una consciència cada vegada més profunda
de la seva filiació a la Verge.
Quan va morir la seva mare,
ens mostra fins a quin punt havia calat aquesta predisposició:
“Pel que recordo, quan va
morir la mare, jo devia tenir poc
menys de dotze anys. En comprendre el que havia perdut,
vaig anar tota afligida a una
imatge de la Verge, i li vaig suplicar amb moltes llàgrimes,
que fos ella la meva mare. Ho
vaig fer amb simplicitat, i penso
que m’ha servit, perquè sempre que m’he encomanat a
aquesta Verge sobirana, l’he
trobada de manera ben evident
“ (Vida 1,7).

Teresa de Ahumada va
rebre la fe dels seus pares, i
d’ells va aprendre a pregar i la
devoció a la Mare de Déu.
“La mare s’esforçava a fernos pregar i ser devots de la
Verge i d'alguns sants. Així va
començar el Senyor a desvetllar-me quan tenia, penso, sis o
set anys” (Vida 1,1).
“Cercava la soledat per a
resar les meves moltes devocions, especialment el rosari, del
qual la meva mare era molt devota, i ens ensenyava a serne” (Vida 1,6).
Tot plegat va anar calant
profundament en la seva ànima

Horari misses estiu
Durant els mesos de juliol i agost
queda suprimida la missa dominical de 2/4 de 10 del matí. També
se suprimeix la missa de les 8 del
matí del dies laborables.
Com a alternativa, fem saber que
en el Santuari de Maria Auxiliadora
(Salesians) de l’1 al 20 de juliol se
celebrarà l’Eucaristia diària a les
7.10 del matí; i del 23 al 31 de juliol, a les 8 h.

Festes del Carme
El dia 7 comença la novena de la Mare de Déu del Carme;
els tres dies previs a la festa, tres laics de la nostra comunitat glosaran la figura de Maria. L’Eucaristia solemne del
dia 16 serà presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella.
Pel que fa a actes lúdics, anunciem que el concert del Carme d’enguany anirà a càrrec de “La Badalonense”, en el
seu 160è aniversari; hi haurà una sessió de cinema per
comentar; i després de la missa del Carme tindrem l’animació del grup de batucada “Bufons del toc”.
En programa apart detallarem tots aquests actes. Bona
Festa Major!

RESSONS D’ARREU
— El poema “Llançar flors” de santa Teresa de l’Infant Jesús
(Teresina) fa referència al costum que tenien les novícies de Lisieux
de competir llençant flors enlaire a un crucifix del jardí per veure qui
arribava més amunt i tocava la cara de Jesús. El web “Castell interior” (https://castellinterior.com) s’hi pot llegir un interessant article
sobre aquest poema i altres escrits de la santa traduïts al català.
— Els antics deserts carmelitans, on es realitzava una vida eremítica
en estret contacte en la natura, estaven emplaçats en paratges naturals aïllats, i han constituït tradicionalment llocs de preservació de la
biodiversitat. A principis del segle XVIII hi havia a Espanya fins a onze
convents considerats “deserts”, dels quals actualment encara se’n
conserven dos: el de San José de las Batuecas a la província de Salamanca i el de les Palmes a tocar de Benicàssim (Castelló).
— L’església de la Immaculada Concepció de Manjummel, dels carmelites descalços, és una de les més antigues i boniques de l’estat de
Kerala, a l’Índia. Consagrada fa 125 anys, és una magnífica construcció d’estil portuguès, de color blanc com la majoria de les esglésies
de la zona. Està vinculada als carmelites espanyols Zacarías i Aureliano, de grata memòria i estima entre la gent del país, i que tenen un
museu permanent dedicat a la seva obra missionera.
— El Carmel descalç de França, com no podia ser d’altra manera,
també es veu afectat pel canvi que viuen la majoria de països occidental pel que a la vida religiosa. Les poques vocacions que neixen es
desplacen cap a noves formes de viure l’espiritualitat en detriment
dels ordes clàssics, que veuen com els religiosos i religioses es van
fent grans i el relleu esperat no s’acaba de produir. Ara és el cas del
convent de Santa Teresina de l’Infant Jesús de l’Ille de París, fundat
el 1921, poc després d’acabada de la primera Guerra Mundial, amb
una història molt rica i gairebé centenària que es clourà el dia del
Carme d’enguany.

