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Recursos arxiprestals per aquests dies

En temps de Quaresma, solidaritat i compassió
«Solidaritat, compassió, fer-nos càrrec els uns
dels altres. Heus aquí un bon exercici
quaresmal.» Aquesta era la proposta de Mn.
Enric Roig (ACS) en un article publicat a la
Revista de Badalona, el 8 de març del 1991.
Durant aquestes sis setmanes de Quaresma,
des de l’Arxiprestat s’ofereixen diversos
recursos que poden ajudar a preparar-la.
D’una banda, el 14 de març està convocat el
r e c é s a r x i p r e s t a l « Q u a re s m a c a m í
Pasqual» a càrrec del P. Justin Singh, ocd,
de 10 a 13 h a la parròquia de santa Maria.
Es complementarà amb la xerrada
quaresmal arxiprestal que es farà el 24 de març, a càrrec de l’arquebisbe de
Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Serà a les 20h, al Círcol Catòlic de
Badalona. Per últim, l’1 d’abril està organitzat el pregó Quaresmal arxiprestal, a
càrrec d’Open Arms, a les 20 h també al Círcol Catòlic de Badalona. Podeu consultar
tots els actes a l’enllaç.
Una altra proposta, com ve sent habitual els darrers cursos, són els Fulls de Quaresma
que elaboren i comparteixen els Carmelites. En aquesta ocasió, han partit del treball que
publica el CIPECAR, del Grup Editorial Fonte dels Carmelites descalços, s’han traduït al
castellà, s’ha fet alguna adaptació i també hi ha una mica de collita pròpia.
Podeu consultar-los a l’enllaç.
Acció de les missioneres de Verbum Dei a l’Arxiprestat
Des de l’octubre passat les missioneres de Verbum Dei estan col·laborant amb la
parròquia de Santa Maria en la formació dels pares i mares que porten els seus fills a la
catequesi de Primera Comunió i també en alguna activitat com el pessebre vivent que es
va fer a la rectoria de Santa Maria. «A banda de la implicació a la parròquia de Santa
Maria i amb els residents de Roca i Pi estem obertes a col·laborar amb l’Arxiprestat»,
explica la missionera Antònia Maria Salvà.
La Fraternitat Missionera Verbum Dei és una «nova forma de vida consagrada» i que està
formada per missioners, missioneres i matrimonis missioners. A més, hi ha la Família
Missionera de laics que simpatitzen amb el carisma i contribueixen a la tasca
d’evangelització. «Volem comunicar la Paraula de Déu a la gent, una paraula que té força
per aixecar la persona i ajudar a trobar sentit a la vida, perquè ens obre nous horitzons,
desperta inquietuds i ens ajuda a crear estructures noves», remarca Antònia Maria.
La previsió és que dues missioneres, actualment a la comunitat de Cerdanyola, vindran a
viure a la rectoria de Santa Maria a partir del maig-juny. A l’enllaç teniu un breu testimoni
de Francesc Xavier Simarro.
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Toni Antoja, congressista participant al Congrés de Laics

«Ser laic també és una vocació; hem de viure intensament la fe
allà on estem»
Toni Antoja és el secretari
del Consell Arxiprestal,
representant de l’Arxiprestat
al Consell Pastoral Diocesà,
membre de la Xarxa de
Laics i de la Taula de Diàleg
Interreligiós de Badalona i
està vinculat a la comunitat
dels Carmelites. Ha
participat en el Congrés de
Laics «Poble de Déu en
sortida» que s’ha fet a
Madrid del 14 al 16 de
febrer amb el propòsit
d’impulsar el paper del
laïcat dins l’Església i ens
explica l’experiència. El
proper dissabte 7 de març
hi ha una trobada oberta al
laïcat de la diòcesi al
Seminari Conciliar de
Barcelona, de 9 a 14 h, per
compartir el que ha estat el
Congrés de Laics.
Creus que hi haurà un
abans i un després del
Congrés de Laics?
Sí, marca un punt d’inflexió
en quant a la missió que
hauríem de tenir els laics
dins l’Església. En general,
no tenim clar el concepte
de coresponsabilitat a
l’Església i és una feina que
hem de treballar entre tots i
els que vam ser-hi, saberho transmetre. Hi anava
amb una certa precaució ja
que
érem
molts
congressistes (2.000 laics i
200 més entre bisbes i
preveres) de moltes regions
d’Espanya amb diferents
visions i diferents maneres
de viure la fe. M’he sorprès
perquè ens hem entès
perfectament entre tots. La
diversitat l’hem d’entendre

com un avantatge i
un punt d’unió. Al
bon ambient viscut,
hi ha ajudat
l’organització, la
m ú s i c a ,
l’ambientació, que
ens ha posat a tots
en situació.
Parleu d’una
«renovada Pentecosta».
A la ponència final va sortir
el concepte d’una nova
Pentecosta. Hi va haver un
moment que el bisbe Toni
Vadell va fer un silenci: «No
noteu que hi ha alguna
cosa més aquí?», va dir.
Efectivament, se sentia
quelcom més: l’Esperit.
Penso que el treball que
hem fet allà anava guiat per
l’Esperit. Les pregàries que
es van fer allà, les que es
va demanar que es fessin a
les parròquies i arxiprestats,
no han estat en va.
Quina missió us heu
marcat la cinquantena
de participants de la
diòcesi de Barcelona?
Ens hem trobat per
preparar la trobada
d’aquest dissabte i vam
arribar a la conclusió que
havíem de transmetre el
que hem viscut, abans que
el contingut. Si aconseguim
transmetre, encomanar,
contagiar el que hem viscut
farem viure la continuació
del Congrés.
Quin treball vau fer-hi
els laics al Congrés?
Es va treballar intensament
el dissabte en el marc de
quatre itineraris que tenen
una lògica circular: Primer
Anunci, Acompanyament,

Formació i Presència al
món. De cada itinerari hi
havia deu línies i cada
congressista vam participar
en dues línies. A cada línia
havíem de respondre tres
preguntes (actituds a
convertir, processos a
activar i projectes que
proposem) que es portaven
a la ponència final. 160
grups van respondre
aquestes preguntes i això
és el que hem de
desenvolupar.
Quin
aspecte
destacaries allà on vas
participar?
Vam parlar en alguna de les
ponències que ser laic
també és una vocació i ho
hem d’entendre així, és a
dir, viure intensament la fe
allà on estem. A vegades,
inconscientment, separem
unes activitats d’unes altres,
posem la fe en uns llocs i
en altres no. I també vam
observar que dins l’Església
apareixen les coses
negatives però, en canvi,
l’Evangeli és sempre en
positiu.
Què t’emportes a la
motxilla personal?
És una anècdota, però per a
mi ben significativa. A
l’Eucaristia final teníem lloc
lliure i ens barrejàvem;
tenia el costum de saludar i

preguntar d’on venia la
persona que tenia al costat.
Em vaig asseure al costat
d’una senyora de
Salamanca que venia dels
grups de Renovació
Carismàtica. Al donar-nos la
p a u e n s va m fe r u n a
abraçada i acabada la missa
li vaig dir: “Emporta’ t
aquesta abraçada dels de
Barcelona” i ella me la va
tornar: “Emporta’t aquesta
abraçada dels de

Salamanca”. També ha estat
molt important per mi la
vivència de l’Esperit Sant.
A partir del que s’ha
proposat al Congrés,
quins processos
consideres que ja es
podrien abordar al
nostre Arxiprestat?
Hi ha qüestions que ja es
podrien aplicar, però no
voldria avançar-me. A la
diòcesi de Barcelona i a
l’Arxiprestat tenim un pas

més a fer: el pla pastoral. Hi
ha propostes per unir el que
ha sortit al Congrés i el pla
pastoral. Ara bé, el primer
punt és que els laics ens
sentim corresponsables de
l’Església i això no és fàcil.
Estem acostumats a tenir
un rector, un prior, un
religiós, que és el que diu i
la resta fa i això s’està
canviant. Tots som Església:
tant el rector, el prior, el
religiós, com el laic.

In memoriam Nuri Bosch i Mn. Enric Roig
El proppassat 2 de febrer
ens va deixar Nuri Bosch
Domènech, a 80 anys,
feligresa molt coneguda i
estimada a la parròquia de
Sant Francesc d’Assís. Va
ser una «peça clau
d’aquesta nova comunitat
cristiana», com va recordar
a l’homilia Mn. Jaume
Aymar, ja que juntament
amb altres laics «els anys
seixanta va anar al bisbat a
demanar que aquella
capella de Sant Francesc al
Carrer Bailén –l’església
vella- esdevingués
parròquia».
Igualment, el 20 de febrer
passat va morir Mn. Enric
Roig Sansegundo, a 74
anys, molt conegut i
apreciat a Badalona ja que
va ser vicari de la parròquia
de La Salut i rector de les
parròquies de Sant
Sebastià i de Sant Antoni
de Llefià. Reproduïm un
autoretrat a mode de
poesia que figurava al
recordatori: «Despentina’m
l’ànima, / ni ondes ni
clenxes, / res que suposi

formalitat. / Vull l’ànima
esbufallada, / sense
contorns establerts. / Que
el vent se l’endugui, / que
jugui en l’aire del món. /
Que aprengui a ser feliç /
lliure
de
tot
constrenyiment. /
Despentina’m l’ànima, /
deslliga-me-la. / La vull
desperta, / airejada, /
bellugadissa; / amiga, /
s o l i d à r i a . / A l l i b e ra ’ m
l’ànima. / No vull dir el que
em facin dir; / no vull fer el
que em facin fer. / Vull ser
jo amb tots vosaltres. / Per
poder ser, / despentina’m, /
deslliga’m, / allibera’m.»

Aquest passat febrer també
ha mort Jaume Aymar
Monton (Barcelona, *
18/04/1929
+
15/02/2020), pare de Mn.
Jaume Aymar.

Agenda
· 6, 13, 20 i 27 de març, la Congregació dels Dolors farà a la parròquia de Santa Maria
el rés de la Corona dels Dolors a les 19.30 h i vespres i missa a les 20 h.
· 6, 13, 20 i 27 de març, Via crucis a la parròquia de Sant Josep després de la missa de
les 11 h i els diumenges, amb el rosari, a les 18 h. I Via crucis als Carmelites a les 20 h.
· 7 i 28 de març, adoració al Santíssim Sagrament a la parròquia de Sant Josep, tota la
jornada des de la missa de les 11 fins les 20 h.
· 7 de març, concert d’orgue i violó a la parròquia de Sant Cebrià a les 20 h.
· 11 de març, Conferències Roca i Pi, «Diabetes de l’adult. Diagnòstic i tractament», a
càrrec de C. Pérez, a les 18 h al Centre Cultural El Carme.
· 12 de març, trobada del Grup de Vida Creixent, a les 18 h als Carmelites.
· 12 de març, concert benèfic del grup «Comeback», a les 20.30 h a la sala Luz de Gas.
La recaptació anirà destinada a vàries entitats com la Fundació DM Sant Josep.
· 13-15 de març, retir d’Emaús per a dones a Tiana. Organitza: Parròquia de Sant
Sebastià. Inscripcions.
· 14 de març, recés arxiprestal «Quaresma camí Pasqual» a càrrec del P. Justin Singh,
ocd, de 10 a 13 h a la parròquia de santa Maria.
· 14 de març, pregària per la Pau a l’Antic Escorxador a partir de les 17 h. Organitza:
Taula de les Religions de Badalona. Més info.
· 15 de març, missa amb el cor Little Light Gospel Choir a les 11 h a la parròquia de Sant
Josep. A continuació, dinar de germanor parroquial, amb motiu de la festivitat patronal.
Inscripcions a la sagristia o al despatx parroquial.
· 16 de març, presentació del llibre «Suport per a la pregària», del P. Jesús Renau a les
19 h a la sala vídeo d’Enric Borràs de la parròquia de Sant Josep.
· 16 de març, trobada del grup Carmel Ecumènic i Interreligiós, als Carmelites a les 20 h.
· 17 de març, pregària «Viatge Interior», als Carmelites a les 20 h.
· 18 de març, «Aproximació a sant Joan de la Creu», curs obert a totes les parròquies i
comunitats de l'arxiprestat, als Carmelites a les 20 h.
· 19 de març, missa patronal a la parròquia de Sant Josep presidida pel bisbe emèrit de
Veneçuela Mons. Tomàs Jesús Zárraga i la participació de la Societat Coral La Badalonense
que cantarà la Missa de Sant Josep del mestre badaloní, Salvador Valls Franch.
· 21 de març, a les 11 h missa de la Llar de Maria i a continuació festa de Sant Josep. A
les 14 h calçotada de l’Aspirantat Sant Josep al passatge Ventós Mir. Cal reservar el tiquet
amb antelació. A la tarda: activitats infantils de tallers i jocs al carrer i túnel del terror.
· 21 de març, Cantates Solidàries de Bach, a càrrec del Conservatori de Música de
Badalona i Capella de Música de l’Orfeó Badaloní, als Carmelites a les 20.15 h.
· 22 de març, Dia del seminari, missa familiar amb els testimonis dels seminaristes, a les
11 h a la parròquia de Sant Josep.
· 22 de març, pregària de Taizé al monestir de les clarisses de la Divina Providència a les
20 h. Organitza: Xarxa de Laics.
· 24 de març, xerrada Quaresmal arxiprestal, a càrrec de l’arquebisbe de Barcelona, el
cardenal Joan Josep Omella, a les 20 h, al Círcol Catòlic de Badalona.
· 25 de març, vestició de la Mare de Déu i cant del «Benedicta», a les 20.40 h a la
parròquia de Santa Maria. Organitza: Congregació dels Dolors.
· 26 de març, Consell Pastoral Arxiprestal, als Salesians a les 21 h.
· 27 de març, celebració ecumènica de l’Akathistos a les 20.30 h a la parròquia de Santa
Maria. Organitza: Congregació dels Dolors.
· 28 de març, 505 aniversari del naixement de santa Teresa de Jesús.
· 1 d’abril, pregó Quaresmal arxiprestal d’Open Arms, a les 20 h al Círcol Catòlic.
· 3 d’abril, festivitat de Santa Maria al peu de la Creu, a partir de les 18.15 h rés de la
Corona dels Dolors, escolanets als carrers del Dalt la Vila, processó de la Mare de Déu dels
Dolors pels carrers de l’entorn, vespres i missa. Més informació.
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