Repassem els fets més rellevants publicats al «Poble de Déu»

El 2017 ja és història

L’elaboració del Pla pastoral de la diòcesi ha estat una
de les tasques remarcables en el decurs de l’any passat.
L’arquebisbe Omella va requerir que es fessin propostes
des de la base per tal de poder elaborar el pla que
formularà les línies principals i els criteris d’actuació de
l’Església a Barcelona. A partir de la reflexió de Josep M.
Rambla es van poder treballar les propostes a les diferents
parròquies; es va fer un recés amb Sergi Gordo; es va
realitzar una dinàmica grupal als Salesians i, a l’abril, es va
lliurar al bisbat el document final de l’arxiprestat.
Altre fet rellevant en el calendari va ser la commoció
provocada pels atemptats terroristes d’agost a
Barcelona i Cambrils; això va propiciar que des del Grup de
diàleg interreligiós de Badalona es fes un comunicat
conjunt afirmant que eren «fets incompatibles amb la Durant el 2017 s’ha impulsat la
causa de l’única badalonina que
naturalesa pacífica de qualsevol religió».
podria ser santa, sor Francesca
L’estela de l’Any de la Misericòrdia —que va ser el 2016— de les Llagues de Jesús.
va poder-se constatar durant febrer amb la campanya
«Casa nostra, casa vostra», per reclamar als
representants polítics humanitat i responsabilitat en l’acollida dels immigrants i refugiats.
Durant tot l’any les pancartes d’Stop Mare Mortum han continuat exhibint-se a
pràcticament la totalitat de campanars i façanes de les parròquies de l’arxiprestat i el 18
de febrer, en què es va fer una gran manifestació a Barcelona, hi va haver un repic de
campanes. La germana Viqui Molins també va recordar els fruits d’un any de
misericòrdia al pregó de Setmana Santa que es va fer a la parròquia de Sant Pau.
Igualment, cal destacar que el maig passat es va posar en marxa la Taula de sense llar
entre l’Ajuntament i les entitats i que, de manera coordinada, vol proporcionar solucions
al sensellarisme a la ciutat de Badalona amb la participació de diverses entitats eclesials.
El 2017 s’han commemorat els 500 anys de la Reforma protestant i això s’ha fet
present a l’Arxiprestat en diverses ocasions. La comunitat evangèlica del carrer Sagunt
ha convidat a participar en diferents actes en què recordaven el 60è aniversari del
temple baptista, destacant la Setmana de la Bíblia co-organitzada amb la parròquia de
Santa Maria. També es va fer un cicle de xerrades sobre Luter i el Magníficat
organitzades per la Congregació dels Dolors i Xarxa de Laics. Altres aniversaris destacats
han estat els 60 anys de l’Aspirantat de Sant Josep; el 30è aniversari de la
recuperació de la Processó de Dijous Sant; o els 10 anys de Xarxa de Laics.
Pel que fa als preveres, no hi ha hagut canvis d’emplaçament a les parròquies (ja
s’havien fet el 2016). El P. Jesús Sans ha estat nomenat prior de la comunitat dels Pares
Carmelites, el P. Josep M. Canals ha estat nomenat prior de la Cartoixa de Montalegre i el
badaloní Mn. Alberto Moreno-Palancas ha estat ordenat sacerdot.
Gener 2018
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Entrevista al P. Jesús Sans Compte, ocd nou prior dels Pares Carmelites de Badalona

«Si volem una Església de futur ha de ser amb responsabilitats,
menys clericalitzada i més evangèlica»
El P. Jesús (L’Arboç, 1958)
ve de la ciutat de Lleida on
havia estat arxiprest, va
presidir Unesco Lleida i va
ser membre fundador de
l’Assamblea Municipal de les
Religions. És professor de
diàleg interreligiós a
l’ISCREB de Lleida.
Creu que a l’arxiprestat
Badalona Nord es
treballa amb sentit
arxiprestal?
Porto poc temps per fer una
valoració global, però allò
que he vist m’ha agradat,
m’he sentit acollit, apreciat,
valorat i en confiança.
Destaco la molt bona relació
entre els preveres i els laics,
fet fonamental. Sempre s’ha
de caminar en equip a l’estil
de la petita comunitat de
Jesús i el futur del treball de
l’Arxiprestat és que hi hagi
fraternitat, hi veig signes.
És fonamental que es respiri
respecte (per la diversitat)
fer camí en comunitat i
comunió, sabent compartir
el que tenim.
Aquest arxiprestat
comprèn realitats molt
diferents. Quines creu
que són les accions que
podrien ajudar a
cohesionar-lo millor?
Certament hi ha diversitat,
però això no és dolent, sinó
que ens enriqueix. Per tal
que hi hagi bona convivència
entre les diferents realitats,
cal mimar la relació dels
preveres i el grup de laics
més compromesos en les
nostres comunitats. Per
cohesionar l’Arxiprestat hi
ha el treball amb els joves
(el proper Sínode és una
oportunitat); la catequesi; i

el camp social,
caminant i
ajudant-nos
junts, sense
competir i
traient-nos del
cap
el
monopoli de la
parròquia.
Quantes més
coses fem
junts, a la
llarga hi haurà més
fraternitat.
Hem de passar d’una
pastoral de manteniment a
una pastoral diocesana i
arxiprestal oberta: de diàleg
i de comunió solidària. Seria
bo que tinguéssim criteris
evangèlics més solidaris i
més transparents; el camí
de tot arxiprestat és el del
servei i compartir sense
competir. El futur pròxim
passa per pensar en unitats
pastorals i treballar
conjuntament amb un pla
pastoral diocesà.
Quina comunitat carmelita
ha trobat a Badalona?
M’he trobat una comunitat
o b e r t a , v i va , c r e a t i va ,
dinàmica i solidària, seguint
les petjades de Teresa i
Joan de la Creu que
potencien petites
comunitats amb un equilibri
entre la mística i el
compromís solidari. A més
d’això l’important de la
comunitat són la pregària
en comunitat, la fraternitat i
el treball i el compromís.
Tenim la sort de comptar
amb un voluntariat de laics
fabulós i corresponsables de
la pastoral.
Un
dels
trets
característics de la
comunitat carmelita és

el protagonisme del
laïcat. Com ho feu? Com
es podria traslladar això
a altres comunitats
parroquials?
Per tal que hi hagi un laïcat
així ha d’haver-hi confiança,
responsabilitat i llibertat, i
també formació. Sempre
dins d’un diàleg que ha de
ser constructiu, si no farem
capellans laics. Cadascú —
laics, preveres i religiosos—
té el seu paper. Si volem
una Església de futur ha de
ser amb responsabilitats,
menys clericalitzada i més
evangèlica; tots estem en el
vaixell de l’Evangeli, en la
línia de Jesús. Per això cal
més transparència, més
senzillesa, més proximitat a
la gent pobra.
Vostè té una llarga
experiència en el treball
ecumènic a una
parròquia de Mallorca i a
Lleida mateix va
impulsar el Grup de
Diàleg Interreligiós. És
possible pregar junts?
Una constant de la meva
vida és la dimensió
ecumènica i la interreligiosa.
Un bon company al noviciat
(expert en mística oriental)
em va fer descobrir que el
món té diferents colors,
diferents religions. A

Badalona properament es
c o n s t i t u i r à u n a Ta u l a
municipal de les religions i
confio poder ajudar-hi, des
de la meva modèstia.
En el llibre que vaig
publicar —«La pregària
interreligiosa avui. Poden
pregar juntes les
religions?» (Pagès Editors,
2015)— explico que sí
podem pregar juntes,
malgrat que hi hagi
diferències teològiques;
l’important no és el
pensament sinó la mateixa

vida. Allò que ens uneix a
la humanitat és un dels
llenguatges més profunds,
la poesia i també el silenci
(que està connectat amb la
pregària, la mística
compromesa), també la
música, l’art, la pintura. Un
eix que ens uneix a totes
les religions és el silenci
fecund, la pregària feta
estimació.
Hi ha un coneixement
suficient entre les
diferents confessions?

No, estem encara a les
beceroles d’un món on hi
hagi més diàleg, més
respecte i més estimació.
Per desgràcia encara hi ha
molta desconeixença, por,
prejudicis i monopolis de
les religions; el camí del
futur eclesial ha de ser
caminar plegats, resar
junts, col·laborar junts,
treballar junts perquè hi
hagi més pau, més justícia,
més amor i així el món
veurà que tots junts som
testimonis d’unitat.

Trobada d’acollidors de promesos de l’Arxiprestat amb Teresa Raventós

Escoltar-se i parlar, clau de volta en la parella
(Quim Sabater) El
proppassat 3 de desembre
es van trobar als locals de
la rectoria de la Parròquia
de Santa Maria els
acollidors de promesos que
fan aquest servei a les
parròquies de l’Arxiprestat,
per tal de donar continuïtat
a la dinàmica encetada el
mes d’octubre de bastir un
projecte arxiprestal
d’acolliment de les parelles
que s’acosten a les
parròquies per casar-se. Es
tracta de compartir
recursos i veure com es pot
aprofundir en la coordinació
de propostes i en crear una
dinàmica pastoral per a les
persones que es casen a les
parròquies de l’arxiprestat i
alhora poder compartir
espais de formació que
ajudin al creixement i
aprofundiment personal de
totes les persones que
participen d’aquest servei.
Escoltar-se i parlar, aquests
són els dos elements
fonamentals, complementaris

alhora, que s’han de donar Donar i rebre amb un
en una parella per garantir constant equilibri entre tots
que el projecte pugui tirar dos membres; afrontar els
e n d a v a n t . A q u e s t a sentiments negatius, els
afirmació la va fer Teresa conflictes... d’una forma
Raventós, esposa, mare de n a t u r a l i v i u r e l e s
família i àvia, membre del diferències com alguna
C P M d e S a n t C u g a t i cosa que ens complementa;
c o l · l a b o r a d o r a d e l a saber tolerar allò diferent
Delegació de Pastoral de la de l’altre; poder prendre
Família, en la que treballa d e c i s i o n s d e m a n e r a
o r i e n t a n t p a r e l l e s e n conjunta sense que un
conflicte. Que va ser la sempre s’imposi i l’altre
persona que es va convidar sempre cedeixi.
aquest dia
per ajudar
en
la
reflexió.
La Teresa
va exposar
un seguit
d’indicadors
que ens
p o d e n
ajudar a
veure el
grau de
salut d’una
parella i en
va destacar En la xerrada formativa, Teresa Raventós va destacar
la reconciliació i el perdó com a elements fonamentals
uns quants.
en la convivència matrimonial.

També va destacar que en
un projecte comú com és la
parella cal sentir-se
necessitat per l’altre i rebre
amb joia allò que l’altre ens
dona. Cal rebre perquè ens
sentim vulnerables i cal
donar sense esperar res a
canvi.
Pel que fa als valors, cal
evitar rigideses i
tancaments. Cal tenir

capacitat de modificar i
posar en qüestió conductes
arrelades i poder adaptarse i acceptar a l’altre a
partir de la comprensió i
l’apropament a l’altre.
Finalment va ressaltar que
el diàleg és fonamental per
tal que la parella creixi tant
com a parella com que
cadascun dels seus
membres
pugui

desenvolupar-se i un pugui
ajudar a promoure l’altre
en la seva vida.
La sessió va acabar amb un
intercanvi enriquidor en el
que l’experiència de la
Te r e s a v a s e r v i r p e r
contrastar el que fem al
nostre arxiprestat.

En el marc de la Setmana per la Unitat dels Cristians

Pregària ecumènica el 24 de gener
El convent de la Divina
Providència de Badalona
(al C/ Arnús) acollirà la
celebració de la pregària
ecumènica amb la
participació de totes les
denominacions cristianes

presents a la ciutat el
proper dimecres 24 de
gener a les 19 h.
L’estructura de la pregària
tindrà l’estil de Taizé i se
celebrarà la Litúrgia de la
Paraula amb la intervenció

de diferents pastors i
sacerdots.
Podeu consultar els textos
de pregària de la setmana
a l’enllaç.

In memoriam P. Josep Jaumot
El P. Josep Jaumot, de la
comunitat dels Carmelites
de Badalona, va morir la
vigília d’aquest Nadal. A
causa de la seva malaltia
e s t a va i n g r e s s a t a l a

Residència Roca i Pi. El P.
Josep, que havia nascut el
22 de març de 1934 a la
Fatarella (Terra Alta), va
professar com a Carmelita
descalç l'any 1950 i era

sacerdot des del 20 de
setembre de 1958. Tenia,
doncs, 83 anys i 67 de
professió religiosa.
Descansi en pau.

Agenda
· 7 de gener, celebració dels matrimonis que han complert 50, 25 i primer any durant
l'any 2017, a les 11 h a la parròquia de Sant Josep. Amb la participació del grup de gòspel
de la parròquia.
· 7 de gener, concert de Nadal de la Coral La Badalonense, a les 12 h a Sant Jeroni de la
Murtra. Entrada lliure.
· 13 de gener, espectacle contemplatiu «Arquitectures de l’ànima» a les 20 h a l'església
de Santa Maria de Badalona. L’experiència espiritual des d’un poema de Nadal actual. Més
informació.
· 17 de gener, missa de St. Antoni Abad a les 20 h a l’església de Sant Josep,
organitzada per la passada de St. Antoni Abad, que serà l’11 de febrer. A partir de les 12
h, benedicció a la plaça de La Plana.
· 20 de gener, celebració dels 50 anys de la parròquia Sant Sebastià presidida pel
cardenal Martínez Sistach, a les 19 h. S’ha convidat tots els sacerdots que han format part
de la història de la parròquia.
· 27 de gener, Cicle de cantates solidàries de Bach, a les 19 h a la cripta de la parròquia
de Sant Josep.

