Conferència d’advent a càrrec de Joan Rosàs

Avança la causa de beatificació de Francesca de les Llagues
Coloma Martí i Valls (Badalona, 1860-1899),
coneguda familiarment com «la Colometa de Can
Paixau», està més a prop dels altars. Qui va ser sor
Francesca de les Llagues de Jesús i que va professar
amb 22 anys com a monja clarissa al monestir de la
Divina Providència (on està enterrada) és serventa
de Déu, o el que seria el primer pas en el camí vers
el reconeixement de la santedat (servent de Déu,
venerable, beat i sant).
La fama de les seves virtuts i els favors atribuïts a la
s e va i n t e r c e s s i ó va m o u r e l e s a u t o r i t a t s
eclesiàstiques a iniciar el procés diocesà l’any 1925;
en el 1942 s’aprovaren els seus escrits i el 1956,
s’introduïa a Roma la causa de beatificació. L’any
1959 començà el procés apostòlic, però la causa, per
raons burocràtiques i curials, va restar aturada uns
quants anys.
Per tal de donar a conèixer aquest testimoni de fe i
presentar la situació de la seva causa, la
conferència d’advent es dedicarà a aquest tema
de la mà de Joan Rosàs, de la Congregació dels
Dolors. Serà el proper divendres 15 de desembre,
a les 20.30 h, al monestir de la Divina Providència.

Les monges clarisses de la Divina
Providència a Roma, amb Andrea
Riccardi, fundador de la Comunitat
Sant’Egidio.

Pelegrinatge a Santa Maria de Queralt

Una sortida arxiprestal per fer comunitat
(M. Teresa) El passat 28 d’octubre més de 80 persones vam fer el pelegrinatge de
l’Arxiprestat —animats per Mn. Esteve i Mn. Ignasi— al Santuari de la Mare de Déu de
Queralt. En un entorn preciós vam gaudir de les muntanyes i el mar de núvols sobre la
ciutat de Berga i la Mare de Déu allà vetllant ja donava la sensació d’estar al cel. Mn.
Ramon ens va fer una visita guiada i va explicar-nos que la Verge porta en un peu una
sabata i a l’altre peu una espardenya, perquè ella és mare tant de rics com de pobres i
una oreneta a la mà, perquè, com sabem, sempre torna.
A l’eucaristia van arribar Mn. Richard i Mn. Andreu que va presidir la celebració i la vàrem
compartir amb mossens i feligresos de l’església de Betlem.
Tots junts vam compartir un bon dinar a Gironella; en acabar una visita a la Colònia Vidal
on un guia ens va fer entendre com es vivia en aquells temps, principis del segle XX.
Compartir el dia amb diferents parròquies i comunitats de l’Arxiprestat va ser molt
enriquidor i esperem que l'any vinent siguem molts més. Enllaç a l’àlbum de fotos.
Novembre 2017
Poble de Déu és una publicació de l'Arxiprestat de Badalona Nord, Montgat i Tiana
A/e. comunicacio.bdnnord@gmail.com

Entrevista a Lluís Agustí, germà marista i educador a Maristes Champagnat de Badalona

«Volem que les escoles maristes siguin espais de vida
profundament humanitzadors»
A la celebració del 200
aniversari de la fundació
dels maristes vau llegir
el testament espiritual
de Marcel·lí Champagnat.
Com s’actualitza aquest
missatge avui?
En primer lloc en la Vida de
Comunitat. Ens esforcem
perquè cada Comunitat Marista
sigui una llar de fraternitat
on els Germans s’estimin.
En la relació amb els altres,
volem que les nostres
relacions siguin sinceres,
t ra n s p a re n t s , a m a b l e s ,
acollidores, comprensives.
En el camp de la missió
marista, intentant ser una
petita llum que aporti pau,
serenor, misericòrdia en
aquests temps convulsos i
complexos. Marcel·lí
Champagnat deia que «per
educar cal estimar». L’amor
és
comprensió,
misericòrdia, tendresa. En la
defensa dels drets dels
infants tenim una concreció
molt explícita i un repte.
Quina petjada ha deixat
la família Marista en els
més de cent anys que
porta a Badalona?
Sí que hem intentat i
intentem primer de tot ser
bons educadors, tant els
Germans que encara som a
l’escola com l’equip de laics
i laiques compromesos amb
l’estil educatiu marista. No
és fàcil aconseguir aquest
objectiu. Segurament hem
comès algun error al llarg
de la història marista a
Badalona però també hem
educat per ser «bons
cristians i bons ciutadans».
Volem que l’escola marista
sigui una plataforma
d’evangelització, que no vol

dir adoctrinament, i que els
infants i joves se sentin
protegits i segurs en el seu
desenvolupament personal.
La directora de l’escola,
Neus Muñoz, destaca
com a canvis més
importants en els darrers
anys la disminució del
nombre de germans i
l’increment del nombre
de seglars amb
responsabilitats i també
l’extensió de les obres
socials. Com valoreu
aquests canvis?
De manera positiva, com no
pot ser d’altra manera. Hi
ha un equip de laics i
laiques molt compromesos
amb la missió educativa
marista. A nivell internacional,
anem configurant
comunitats on hi puguin
viure laics/laiques al servei
de la missió i compromesos
amb el carisma marista.
Encara queda molt camí per
fer. Però volem viure en
comunió, cadascú des de la
seva opció vocacional, des
de la seva identitat. I
aquesta experiència ens
enriqueix. Per exemple a
Badalona ens reunim un
grup de Vida Marista on
compartim la Paraula de
Vida i ens ajudem a viure
l’Evangeli. I també des de fa
uns anys tenim presència
en l’àmbit social a través del
projecte Paidós Badalona,
d’atenció a famílies en risc
d’exclusió social. És un
projecte que desenvolupem
en col·laboració amb Càritas
i amb les religioses de Jesús
Maria.
El projecte pedagògic
marista sempre ha
tingut en compte la

innovació. Ara esteu
enredats en Maristes
Xarxa Innovació. En què
consisteix?
Cito textualment unes
paraules del G. Provincial:
«La innovació ens situa més
aviat en el desplaçament,
en el canvi de visió. No és el
canvi pel canvi. És la
necessitat de novetat per
guardar l’essència del que
som. Perquè, en un context
que canvia contínuament, la
rigidesa de les formes és
certesa de quedar
r à p i d a m e n t
obsolets» (Maristes Xarxa
Innovació, Setembre 2017.
Número 01). La societat
canvia i l’escola ha
d’adaptar-se als nous
temps. És un camí costerut
p e r ò m o l t i n t e re s s a n t ,
apassionant. En aquest
sentit, i d’acord amb el
nostre projecte d’innovació,
volem que les escoles
maristes siguin espais de
vida profundament
humanitzadors on s’hi
reconegui els valors de
l’Evangeli que inspiren la
nostra tasca pastoral amb
els infants i els joves.

Hi ha marge per una
educació transformadora
i alliberadora en un món
on el capitalisme i els
seus valors ho han
colonitzat tot?
Sí que tenim marge. Costa
perquè les idees del
neocapitalisme salvatge
s’han infiltrat en la nostra
societat i, si no estem
atents, també en el món
educatiu i pastoral. Hem
d’educar per ser crítics amb
la societat que ens envolta.
Per fer aquest camí de
saber jutjar, reflexionar i
actuar cal descobrir el valor
de la pròpia interioritat, els
valors de la solidaritat i
participació, el de la justícia

social, el de la convivència
cívica, pacífica i dialogant.
Vivim en societats on la
desigualtat amenaça
amb la fractura. De
quina manera l’escola
pot treballar a favor de
la cohesió i la igualtat?
Senzillament tendim ponts:
essent constructors de
ponts. El diàleg és l’eina
essencial. Educar en el
sentit de la mediació i
resolució de conflictes.
Modulant la nostra
agressivitat envers l’altre.
Respectant l’altre com a
persona. Practicant l’escolta
atenta.
Hi ha accions o idees
que us funcionen amb

els joves i que foren
traslladables
a
l’Arxiprestat?
Penso que tots treballem
per un mateix objectiu.
Cadascú dintre del seu estil
i manera de fer. Un dels
valors maristes és la
presència, ser al costat dels
infants
i
joves,
acompanyant-los en el seu
creixement personal més
enllà de l’aula. Amb una
mentalitat oberta i flexible.
Potser tots hauríem de
treballar més per una
pastoral de conjunt al
servei de la comunitat
cristiana.

Continuïtat després de la Setmana de la Bíblia que es va fer a Santa Maria el juny

Formació per celebrar els 500 anys de la Reforma luterana
Tres conferències amb l’eix
conductor del comentari al
Magníficat són els actes
que s’han preparat per
celebrar els 500 anys de la
Reforma. «Aquestes
activitats poden ser
enriquidores a nivell
espiritual, a nivell cultural i
serviran per fomentar el
coneixement mutu entre les
diverses denominacions
cristianes», opinen les
entitats organitzadores,
Xarxa de Laics i la
Congregació de la Mare de
Déu dels Dolors.
Les tres xerrades que
relacionem a continuació
seran a les 20 h a la capella
dels Dolors de l’església de
Santa Maria:
· 3 de novembre. Lectura
del «Comentari al
Magníficat» de Martí Luter
(1a part: prefaci i
i n t ro d u cc i ó , « L a m e va
ànima magnifica el

Senyor», «I el meu esperit
celebra Déu el meu
salvador»). Reflexió sobre
la lectura a càrrec del
pastor Lorenzo González i
cant del Magníficat «Meine
Seele erhebet den
Herrn» (versió alemanya de
M. Luter, música de J.S.
Bach).
· 10 de novembre.
Lectura del «Comentari al
Magníficat» de Martí Luter
(2a part: Des de «Perquè
ha mirat la petitesa... » fins
a «Perquè ha obrat en mi
meravelles...»). Reflexió
sobre la lectura a càrrec del
pastor Daniel Posse i cant
del Magníficat del P. Odiló
Planàs, o.s.b.
· 17 de novembre.
Lectura del «Comentari al
Magníficat» de Martí Luter
(3a part: Des de «I la seva
misericòrdia s'estén...» fins
a «Com havia promès als
nostres pares»). Reflexió

sobre la lectura a càrrec de
Mn. Jaume Aymar i cant del
M a g n í f i c a t d e l a Va l l
d'Àssua.
Al CaixaFòrum de Barcelona
també hi ha una mostra
sobre la Reforma
protestant. A l’enllaç teniu
més informació.

El monjo agustí Martí Luter va
penjar el 31 d'octubre de 1517 a
la porta de l'església de
Wittenberg les 95 tesis per
promoure una reforma de
l'Església catòlica i retornar als
ensenyaments originals de la
Bíblia.

Per part d’Amics de la Gent Gran i l'associació Persona i Democràcia

Reconeixements a Mn. Ignasi Torrent i Mn. Jaume Aymar
Amics de la Gent Gran ha
guardonat Mn. Ignasi
Torrent, rector de Sant
Francesc d’Assís, amb el
Premi Amics de la Gent
Gran 2017 per la seva tasca
al patronat i haver estat un
dels fundadors de l’entitat.
L’acte es va celebrar el 6
d’octubre passat en el marc
de la celebració dels trenta
anys de l’entitat.
Igualment, s’ha concedit el
Premi Carles Cardó a Mn.
Jaume Aymar, rector de
Santa Maria i també
director dels mitjans
eclesials «Catalunya
Cristiana» i Ràdio Estel.

Aquest premi l’atorga
l'associació Persona i
Democràcia «en
reconeixement a la
producció periodística
p o t e n c i a d o ra d e l s
valors humanístics i
de la qualitat
democràtica». El
lliurament del guardó
tindrà lloc el proper
13 de novembre a les
19 h a la seu del
Cercle del Liceu (La
Rambla,
65,
Barcelona).
Ignasi Torrent és membre del patronat
d’Amics de la Gent Gran.

Agenda
· Fins al 14 de gener, exposició “Montalegre. Sis segles de silenci cartoixà”, al Museu de
Badalona.
· 7 de novembre, a partir de les 20.30 h, Concert Camara XX, cor de Buenos Aires que
està de gira per les nostres terres. Entrada lliure, a l'església de Sant Josep. Més info.
· 8, 18 i 28 de novembre, Cadena de pregària per les vocacions.
· 9 de novembre, conferència “La cartoixa a l’època contemporània”, a càrrec de
l’historiador Joan Villarroya, a les 19.30 h al Museu de Badalona.
· 10 de novembre, a les 20.30 h. Espectacle de lectura poètica: "El món de la poesia",
organitzat per l'Associació d'amics del teatre Zorrilla, a la Cripta de l'església de Sant Josep
(entrada pel carrer Ventós Mir). Més info.
· 11 de novembre i 2 de desembre, a les 21 h Cicle de Cantates de Bach solidàries, a
la Cripta de l'església de Sant Josep (entrada pel carrer Ventós Mir). Més info.
· 17 de novembre, commemoració dels fidels difunts de l'Orde dels Servents de Maria, al
qual pertany la Congregació dels Dolors. A les 18.30 h Corona dels Dolors (rosari) i a les
22 h missa de difunts.
· 22 de novembre, Jornada de portes obertes al Folre, tot el dia.
· 22 de novembre, xerrada-col·loqui sobre la Renda Garantida de Ciutadania, a càrrec
de Jaume Botey. A les 19 h a l’església de Sant Pau. Organitza: Equip de Pastoral Obrera
de Badalona. Més info.
· 23 de novembre, conferència “La cartoixa a la literatura”, a càrrec de l’escriptor Màrius
Serra, a les 19 h al Museu de Badalona.
· 25 de novembre, presentació del dossier “El moviment obrer a Badalona. Proposta
d’itinerari” i realització de l’itinerari a càrrec d’Emili Ferrando. A les 9.30 h a la porta del
Museu de Badalona. Organitza: Equip de Pastoral Obrera de Badalona. Més info.
· 30 de novembre, conferència “Aspectes artístics de la cartoixa”, a càrrec de la
professora Francesca Español, a les 19 h al Museu de Badalona.
· 2 de desembre, recés d'advent a les franciscanes de Tiana. Predicarà el P. Jesús Sans,
prior dels Carmelites. Des de les 10 h fins després de dinar. Inscripcions a Sant Josep.

