FRA JOSEP DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA (JAUMOT I JORNET)
El pare Josep Jaumot i Jornet va néixer el dia 22 de març
de 1934 al poblet tarragoní de La Fatarella (Terra Alta).
Essent encara molt jove entrà en el seminari de
Tarragona i amb 16 anys començà el noviciat i va
professar al nostre orde dels Carmelites Descalços el 20
d’octubre de l’any 1950 prenent el nom de fra Josep de
la Mare de Déu de la Misericòrdia. Durant els següents
vuit anys estudià filosofia i teologia a Tarragona,
Badalona i Roma. Acabats els estudis va ser ordenat
sacerdot als 24 anys, el 20 de setembre de 1958.
Després d’una breu etapa al servei del convent de Barcelona, va desenvolupar la seva
activitat pastoral fonamentalment a la comunitat del Santuari-Parròquia de Santa
Teresina de Lleida, de la qual va ser conventual més de 40 anys. Aquí va celebrar el 50è
aniversari de la seva ordenació sacerdotal envoltat de la comunitat religiosa i dels seus
familiar i amics.
Dotat de qualitats musicals i d’una veu molt neta i càlida per al cant, ha acompanyat a
l’orgue i dignificat amb la seva veu les celebracions litúrgiques durant tota la seva vida.
Va tenir una preocupació particular per reproduir a l’església bona música religiosa
tant clàssica com moderna. Ha estat un assidu lector dels temes relacionats amb la
predicació, recollint i transcrivint a mà textos d’escriptors reconeguts. Va mantenir una
devoció particular a la Mare de Déu.
En la vida de comunitat era d’un tarannà conciliador i serè. Buscava l’entesa i afavoria
la distensió i el diàleg.
Els últims anys de la seva vida va patir els conseqüències de l’Alzheimer de la part
frontal del cap que afectava sobretot la conducta. La progressiva falta de memòria la
va assumir amb naturalitat. Ja molt disminuït, els darrers mesos de la seva vida va ser
atès a la Residència Roca i Pi de Badalona, on el visitaven regularment religiosos i laics
de la seva comunitat badalonina.
El P. Josep Jaumot Jornet (fra Josep de la Verge de la Misericòrdia), va morir el vespre
dia 24 de desembre de 2017, a l’edat de 83 anys. El seu funeral es va celebrar a
l’església de la Mare de Déu del Carme de Badalona amb assistència de germans seus
de l’Orde, familiars i amics de la comunitat teresiana. El P. Josep descansa al cementiri
del Sant Crist de la ciutat de Badalona.
La Mare de Déu de la Misericòrdia l’ha acollit a la llar del Pare, destí benaurat de tots
els qui han cregut, han esperat i han estimat. Glòria a Déu i pau als homes de bona
voluntat.

