Repàs pels moments culminants del Tridu Pasqual a l’Arxiprestat

Setmana Santa: de l’oci a la concentració espiritual
En el pregó de Setmana Santa que es va fer el 22 de març
passat a la parròquia de la Mare de Déu de Lourdes, l’escriptor
Jaume Oliveras es preguntava pel sentit de la Setmana Santa
per a moltes persones: temps de reflexió?, temps d’esbarjo? I
contrastava l’expressió de la modernitat amb el testimoni
cartoixà de més de sis segles: «El bullici del nostre entorn és
replicat per la intensa vida interior d’uns homes de blanc que
es recullen en la solitud d’un monestir sota la Conreria.» El
pregoner va evocar records de les Setmanes Santes viscudes a
la infantesa. Podeu consultar el guió «Un pregó entre monjos i
records d’infantesa» a l’enllaç.
La reflexió d’Oliveras va ser complementada prèviament, el 8
de març, amb la conferència «Cristianisme i futur, què ens
espera?» impartida pel Pare Joan Costa a la parròquia de la
Mare de Déu de Montserrat. I, ja de ple en Setmana
Santa, un any més, la processó de Dijous Sant —
popularment coneguda com la Processó del Silenci—
va ser l’acte religiós públic de l’Arxiprestat que més
persones va reunir. Els ciutadans repartits pels carrers
del Dalt la Vila i del centre de Badalona van ser
testimonis d’una organització precisa i sentida, en un
acte popular que encimbella aquesta processó entre
les més antigues documentades (des del 1627).

El P. Costa va fer una
conferència el 8 de març
passat.

Enguany la processó de Dijous Sant va ser presidida
pel nou prior dels Carmelites Descalços de Badalona,
el P. Jesús Sans que, en la predicació final, s’hi va
adreçar al Crist proclamant: «Pren les nostres hores
grises, fes-les novetat. Fes-te company inseparable
de les nostres caigudes i tribulacions i ensenya’ns a
gaudir al camí de les petites coses que ens regales
gratuïtament, sabent sempre anar més enllà sense
quedar-nos a les cunetes dels camins». Podeu
consultar la predicació a l’enllaç.
Amb l’Aplec de la Mare de Déu de l’Alegria, a l’ermita
de la patrona de l’Arxiprestat situada a Tiana, es va
cloure el Dilluns de Pasqua la celebració d’una nova
Setmana Santa. Bona Pasqua!

(A dalt) Un dels Misteris, finalitzant el
recorregut al carrer del Temple. (A baix)
L’Aplec de l’Alegria es va fer Dilluns de
Pasqua a Tiana.
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Entrevista a M. Teresa Becerra i Montserrat Illa, responsables de Tramats de vida

«Hi ha molta soledat entre la gent gran i sovint són un comodí a la família»
Tramats de vida són espais
oberts de trobada per a la
gent gran al redós de les
parròquies. Dels disset que hi
ha a l’arxidiòcesi, a Badalona
n’hi ha quatre en
funcionament (Sant Pau, Sant
Antoni de Llefià, Santa Clara i
Sant Francesc d’Assís). Parlem
amb les voluntàries
responsables dels centres de
Santa Clara (en funcionament
des del febrer del 2017) i el
Som-hi de Sant Francesc
d’Assís (amb 22 anys de
recorregut).
Per a qui és Tramats de
vida i què oferiu?
És una trobada per a gent
gran que sovint està molt
sola, surt poc de casa i
s’entreté mirant la televisió o
passejant el gos. La idea és
motivar-los, acompanyar-los i
escoltar-los. Al Som-hi de
Sant Francesc d’Assís tenim
sobretot vídues i aquí poden
esplaiar-se, posar en comú les
xacres de l’edat, fan ganxet,
coixí, mitja, recorden
vivències de quan eren
joves... Pel dia de la mare,
fem una paradeta amb les
peces que hem cosit i recollim
fons per unes colònies que
fem a l’estiu.
Amb quina freqüència us
trobeu i on?
A Santa Clara ens trobem
cada dimecres de 10 a 12 h i
esmorzem plegats, és
l’excusa. A Sant Francesc ens
trobem cada dilluns i dimecres
de 10 a 12 h.
Quins
temes
comparteixen i preocupen
als participants?

El grup de Sant
Francesc són
bàsicament dones
molt humils del
barri que han
passat penúries i
que continuen
ajudant la família,
algunes amb poc o
gens contacte amb
la parròquia. Vam
començar amb les
àvies dels nens als
quals fèiem reforç escolar a la
parròquia; eren àvies
solitàries, que quedaven una
mica abandonades a casa.
A Santa Clara són unes 16
persones i estan començant a
fer pinya entre ells; s’ho
passen bé, és un grup amb
gent de la parròquia, de
mitjana d’edat una mica més
joves que els de Sant
Francesc i amb matrimonis
també.
Teniu algun consiliari?
Quin és el paper dels
voluntaris? Quin és el
paper de Càritas?
No en tenim, a vegades ens
fa alguna visita el rector. A
Santa Clara estem mirant de
fer una pregària abans de
començar. A Sant Francesc
ens visita la germana Martina,
de la residència Roca i Pi, i
llegim algun passatge
evangèlic o alguna reflexió.
Això els anima.
Malgrat Càritas no hi està
molt a sobre, ens facilita
algun taller de memòria, de
tai-xi...
Com us ajudeu entre els
centres?
Enguany tornarem a fer
plegats, Sant Francesc i Santa

Clara, les colònies al Casal de
la Pau d’Arbúcies. També hem
visitat Santa Maria del Mar i,
amb els altres centres de
Badalona, vam fer plegats
una excursió a les mines de
sal de Cardona.
Com està considerada la
gent gran en el si de la
societat?
Hi ha molta soledat entre la
gent gran i sovint són un
comodí a la família, se’ls
utilitza. Per exemple, al Somhi no fem trobades en temps
de vacances escolars ja que
els avis s’han de cuidar dels
néts. Per moltes àvies, aquest
espai és il·lusionant: les obliga
a treure’s la bata, a arreglarse i a sortir.
I a l’Església?
Aquest cert floriment de
Tramats de vida els darrers
anys són el truc per fer més
embalum. El cert és que a les
parròquies cada cop som
menys i trobem a faltar el
jovent. Per tenir en compte la
gent gran seria bo fer més
sovint assemblees, cursets de
memòria, reunir les persones i
que exposin els seus dons (dir
un poema, cantar...), celebrar
la Pasqua...

Impuls des de la Cartoixa de Montalegre i la Fundació Catalunya-Amèrica

Solidaritat amb el poble veneçolà
La presència de Mons.
Tomás Jesús Zárraga, bisbe
emèrit de San Carlos
(Veneçuela), a la Cartoixa
de Tiana és un calaix de
ressonància efectiu per
conèixer de primera mà la
situació de crisi que viu
aquest país germà. La
gravíssima situació de
pobresa, escassetat

d’aliments i medicines i la
migració forçosa al país veí
de Colòmbia, ha portat el
bisbe i el prior de la
Cartoixa juntament amb la
Fundació CatalunyaAmèrica a iniciar una
campanya d’ajuda
humanitària dirigida a les
diòcesis veneçolanes de
Punto Fijo i de San Carlos.

A tal fi la Cartoixa de Santa
Maria de Montalegre ha
obert el següent compte
per recollir ajuda
econòmica: Deutsche Bank
ES 330019 00 6505
4128000280. A les
transferències cal fer
constar: «Donatiu a les
diòcesis de Punto Fijo i de
San Carlos de Veneçuela».

Va passar la infància i joventut a Badalona

El salesià Cristóbal López, nou arquebisbe de Rabat
Des del 10 de març passat,
el salesià Cristóbal López,
és el nou arquebisbe de
Rabat, la capital del Marroc,
després que l’ordenés el
cardenal-arquebisbe de
Barcelona, Mons. Omella.
Així doncs, Mons. López
reprèn el contacte amb la
realitat marroquina ja que
hi havia treballat
anteriorment (anys 2003 a
2010) com a director de la
comunitat salesiana, del
col·legi i centre de formació
professional Don Bosco de
Kenitra, a la mateixa diòcesi
de Rabat.

Tot i haver nascut el 1952 a
Vélez Rubio (Almería), el P.
Cristóbal López va passar la
infància i joventut a
Badalona, on van emigrar
els pares, i
es
va
vincular a
l’escola Sant
Domènec
Savio on va
madurar el
desig de ser
salesià. Us
enllacem
u
n
a
entrevista
que se li va

fer a CatalunyaReligió.cat
on reflexiona sobre les
característiques de la vida
religiosa.

Reunió dels cardenals el proper 24 d’abril

Propers passos en la causa de sor Francesca de les Llagues
El proper 24 d'abril els
cardenals de la Congregació
per les causes dels sants
estudiaran l’aprovació les
virtuts heroiques de sor
Francesca de les Llagues,
religiosa clarissa del
monestir de la Divina
Providència. Així ho ha

informat el Postulador
general de l’Orde dels
f ra m e n o r s a s o r P i l a r
Laporta. Si, efectivament,
les virtuts heroiques són
aprovades, es preveu que el
Papa signi el decret el maig
proper. La mare superiora
del monestir demana que

«tots plegats preguem
perquè es manifesti la
voluntat de Déu, en el
reconeixement de santedat
d'aquesta nostra i estimada
germana».

Entrevista al prior, el P. Jesús Sans

La comunitat dels carmelites, al «Signes dels temps» de TV3
«Un dels camins de futur de
l’església catòlica és el
diàleg ecumènic i
interreligiós.» Així ho va
assegurar el P. Jesús Sans
en una entrevista que se li
va fer al programa «Signes
dels temps» de TV3, emès
el diumenge de Pasqua, l’1
d’abril passat. En el
programa, es fa un
recorregut vital amb
d i ve r s e s e s t a c i o n s : e l
carisma carmelita i
l’experiència mística dels
fundadors de les religions,
la riquesa de la diversitat

religiosa i
l’amistat com a
base pel diàleg
entre
les
confessions. «El
camp de les
religions és com
un jardí: cada
rosa és preciosa
i distinta, cal
respirar l’olor de
cada flor», va
convidar.
Podeu consultar l’entrevista
a l’enllaç.

Agenda
· 6 d’abril, inauguració de l’exposició «DiscapacitART: les moltes capacitats de l’art per
Aspanin», a la sala El Refugi de Badalona a les 18 h. La mostra es pot visitar fins al 23
d’abril. Més info.
· 6 d'abril, III Jornada de comunicació de l'ACO sobre la post-veritat amb David
Fernández i Joan Guerrero, a l'església de Santa Madrona de Barcelona a les 18.30 h. Més
info.
· 7 d'abril, concert del cicle de cantates solidàries de Bach a càrrec del cor i músics del
Conservatori de Badalona, a les 21 h a la cripta de l'església de Sant Josep. Entrada lliure
amb aportació voluntària. Més info al cartell.
· 8 d'abril, concert Passió per la lírica, amb la soprano Laia Camps i el tenor Joan
Martínez Colás, a la parròquia de Sant Francesc a les 18 h.
· 8 d'abril, lectura de textos del llibre «Joan Carrera. Un bisbe del poble», a les 18 h. a
l'església de Santa Maria de Badalona. Més info.
· 14 d’abril, concert de Duetu (Marc del Pino, acordió diatònic i Coloma Bertran, violí), al
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a les 19 h.
· 16 d’abril, trobada del Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós al Carmelites Descalços a
les 20 h.
· 19 d’abril, conferència pasqual «Cinc anys amb el Papa Francesc» a càrrec del cardenal
Martínez-Sistach, a l’església de Santa Maria a les 20.30 h. Organitzen: Congregació dels
Dolors i parròquia de Santa Maria.
· 20 al 22 d’abril, romeria a Montserrat de la parròquia de St. Josep. Dg pujarà un
autocar per afegir-se a la romeria i passar el dia a Montserrat. Inscripcions a St. Josep.
· 25 d’abril, pregària de Taizé al monestir de la Divina Providència a les 20 h. Organitza:
Xarxa de Laics.
· 4 a 6 de maig, retir d’Emaús (homes) de la parròquia de Sant Sebastià (Pomar).
Inscripcions.
· 6 de maig, confirmacions a la Parróquia de Sant Josep, a les 11 h.

