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Trobada del Consell Arxiprestal el 29 de setembre

Discerniment i sinodalitat, claus del curs que comença
El discerniment serà el fil conductor del Pla
pastoral diocesà que marca l’Arquebisbat de
Barcelona sense oblidar els passos que s’estan
donant del Sínode sobre la sinodalitat que
culminarà l’octubre de l’any vinent. Aquestes
seran les claus per aquest nou curs a
l’Arxiprestat que es van compartir a la trobada
del Consell Arxiprestal el 29 de setembre
passat.
En aquesta trobada es van posar les bases
per redibuixar aquest òrgan amb la voluntat
Primera reunió de curs del Consell Arxiprestal.
que hi hagi un representant laic per cada
comunitat (escollit pel Consell Pastoral de cada
parròquia), un representant de cada àmbit pastoral (Matrimonis, Joves, Salut, Catequesi,
Càritas), l’esponjament de la freqüència de les reunions i la creació d’un petit secretariat
que s’ocupi de dotar de contingut, organitzar i dinamitzar les reunions del Consell
Arxiprestal. Es va posar de manifest la riquesa i, alhora, el repte d’un arxiprestat que
integra parròquies molt diverses: del centre, perifèriques als barris i de pobles (Montgat i
Tiana).
En la trobada es va explicar l’itinerari de formació de laics en missió eclesial que es posa
en marxa aquest curs per part de l’Arquebisbat a partir del 6 d’octubre. L’objectiu
d’aquest itinerari de dos cursos, segons va explicar Joan Farrés, és formar laics que
siguin corresponsables i dinamitzadors de les comunitats en el context de creació de
comunitats pastorals. Les inscripcions estan obertes i la seu principal on es realitzarà la
formació és a Sant Pau del Camp (Barcelona).
Pel que fa als pastors de l’Arxiprestat, les principals novetats són que Mn. Guy-Martial
Ondobo-Mbassi, un cop llicenciat en Teologia Litúrgica, torna a la seva terra de
Camerún, després de gairebé quatre anys de servei adscrit a Sant Francesc d’Assís.
Igualment, tampoc es podrà comptar amb Mn. Iurii Stasiuk, que havia estat vicari de
Sant Francesc d’Assís, ja que ha de tornar d’Ucraïna per fer-se càrrec com a rector de la
parròquia de Santa Mònica de La Rambla, confiada a la comunitat greco-catòlica
ucraïnesa. Aquesta comunitat pastoral de Sant Francesc d’Assís ha incorporat al
seminarista Renatto Giovanni, que tindran els caps de setmana a les tres parròquies.
La sortida arxiprestal es reprèn i enguany es
farà el dissabte 5 de novembre amb una
visita i eucaristia a la Cova de Manresa,
dinar i tarda a Montserrat. Properament
rebreu més informació i com fer les
inscripcions.
Per últim, destacar que aquest estiu s’ha
celebrat la festivitat de la Mare de Déu del
Carme amb diversos actes, entre el quals una
processó, que s’ha recuperat a Badalona.

Les Carmelites Missioneres tanquen la comunitat de Badalona

Maria Rallo: «Les comunitats religioses som com una llum
continuada que parla a la gent de Déu»
El 25 de setembre passat
les Carmelites Missioneres
de Badalona es van
acomiadar a la comunitat
de la parròquia de la Mare
de Déu de Montserrat
després de 132 anys de
presència a la ciutat. Maria
Rallo, una de les cinc
religioses de la comunitat
del carrer Coll i Pujol, ens
dona alguns detalls.
La comunitat que
actualment viviu en un
pis al barri del Sant
Crist, quines germanes
hi sou, actualment?
Les germanes a la
comunitat som cinc, Juana,
Rosa, Nati, Mercedes i
Maria. Vivim a un segon
pis, amb la companyia dels
veïns i de la gent del barri.
Fins fa ben poc portàvem
grups de bíblia, pregària,
catequesi, alfabetització
d’adults… però les nostres
forces van disminuint amb
l’edat i, ara mateix, la
nostra presència al barri i la
parròquia era més discreta.
Potser no sona bé que ho
diguem nosaltres, però tot i
que era una presència
discreta, intentava ser
ferma i plena de l’amor de
Déu, perquè la gent
pogués veure en nosaltres
Evangeli de Jesús.
Durant quant de temps
heu estat al barri?
Quins serveis heu fet?
Com valoreu tot el
temps compartit aquí,
en aquest barri popular

d
e
Badalona?
Portem 132
anys
a
Badalona, a
on
vam
començar la
n o s t r a
primera
obra social:
tenir cura
dels nadons
de les dones
que anaven a
treballar a la fàbrica de Can
Canyelles. Des d’aquell
moment hem atès diferents
necessitats segons el
moment històric.
Ara portem 50 anys al
barri, sobretot a la
parròquia, però també a
l’atenció social i sanitària
del barri. Aquí les
germanes han fet una mica
de tot: posar injeccions,
arreglar els papers dels que
venien d’altres regions,
visitar malalts, fer
catequesi, reforç escolar i
classes de castellà per
adults... És un barri amb
molta vida i per tant també
bastants necessitats.
Ara tanqueu. Quines
són les raons? On
marxeu? Hi haurà algun
relleu?
Si, tot té el seu moment
sota el sol i ara és un
moment de reducció de
forces, per la Vida Religiosa
en general i també per
nosal tres. Voldríem
continuar al barri, però la
manca de relleu i les

limitacions que van sorgint
en el dia a dia ens fan
donar aquest pas, dolorós
però necessari. Cada
germana anirà destinada a
una comunitat diferent a
on podem continuar
estimant Déu i el proïsme.
Allà reforçarem aquestes
altres presències de les
comunitats on el Senyor
ens envia. Som carmelites
missioneres allà on som!
Us heu anat acomiadant
en
diferents
celebracions. Què us ha
transmès la gent?
La gent ens ha transmès
molta riquesa al llarg
d’aquests anys i en aquests
moments estima i valoració
de la nostra presència
enmig d’ells. La veritat
arriba al fons del cor les
expressions d’estima dels
veïns, parroquians,
mossens, companys de
camí i feligresos de
diferents parròquies.
Amb aquests gestos, de
manera implícita, podem
descobrir com es valora la
presència continuada però

ferma de les comunitats
religioses, com si fos una
llum continuada que,
d’alguna manera, parla a la
gent de Déu. Fins i tot els
veïns pakistanesos senten
la nostra marxa!
L'edat avançada i la
manca de vocacions
religioses, són signes
dels temps. Com els

llegiu a la vostra
congregació?
Sense dubte són temps de
canvis i d’incertesa, sabem
el que ha estat la Vida
Religiosa fins ara i la nostra
congregació de Carmelites
Missioneres, però no sabem
els camins que Déu ens té
preparats. Són moments
per mantenir i compartir el
do vocacional amb
confiança i esperança,

perquè Déu que ens va
cridar a seguir-lo, ens
continua cridant a ser
signes de Comunió en
l’Església.
Potser alguna cosa haurà
de morir, segurament.
Potser alguna cosa naixerà
de nou, quelcom més
senzill, més “inter”, més
petit, com les llavors del
Regne.

Justícia i Pau de Badalona promou l’acció

Campanya per evitar el malbaratament alimentari
Un terç dels aliments es
perden o es malbaraten al
món cada any. La FAO
(Organització de les
Nacions Unides per a
l’Alimentació i l’Agricultura)
estima que això equival a
1.300 milions de tones
d’aliments, una xifra
feridora front els 795
milions de persones que
passen gana. Per
conscienciar-nos d’aquesta
injustícia i començar a
prendre mesures des de
l’àmbit més proper (llar
f a m i l i a r, e s c o l e s ,
institucions...) Justícia i Pau
de Badalona ha engegat
una campanya per evitar i
prevenir el malbaratament
alimentari.
El responsable de Justícia i
Pau de Badalona, Jaume
Ventura, proposa anar a
comerços de proximitat
(forn, pastisseries,
supermercats) i interessarse per què fan amb el
sobrant o els productes
propers a caducar i oferirse a donar-los una utilitat.
En el seu cas, molts
d’aquests productes (sovint

complementats
amb donacions
dels Bancs
d’Aliments) es
distribueixen als
assentaments
de migrants a la
ciutat o a
particulars en
dificultats a
través de la
plataforma
Badalona Acull.
A l’enllaç es
poden consultar
a l g u n e s
reflexions i
recomanacions
per introduir
h à b i t s
preventius del Voluntaris preparant lots de menjar
malbaratament provinent d’excedents alimentaris.
alimentari. La
c a m p a n y a
també es vol
explicar a escoles i mirar
d’implicar alumnes en la
recollida d’aliments. També
es pot consultar l’entrevista
a Jaume Ventura que se li
va fer al programa Àngels
de Ràdio Estel.

In memoriam P. Francesc de Paula Casañas Galofré, CMF
El claretià P. Francesc
Casañas va morir, a 92
anys, el 10 d’agost passat.
El P. Casañas fou vicari de
Sant Francesc d’Assís de

Bufalà, quan estava a
l’església vella del carrer
Bailèn i també va
col·laborar en la pastoral
de la residència Roca i Pi.

És recordat per la seva
bondat, cortesia i capacitat
d’acollida, així com pel
coneixement de l’alemany.

Agenda
· Programa festivitat santa Teresa de Jesús. Més info.
· 8 d’octubre, XXII Trobada anual de la família Teresiana a Tarragona (425 anys de
presència dels Carmelites Descalços a la ciutat i 125 anys fundació església i convent).
· 8 d’octubre, trobada diocesana d’enviament de catequistes, presidida pel cardenal
Mons. Joan Josep Omella, a les 11 h a la parròquia de sant Pius X (Barcelona).
· 9 d’octubre, missa conjunta de comiat i acció de gràcies de Mn. Guy-Martial Ondobo
Mbassi, a les 12.30 h a la parròquia de Sant Francesc d’Assís.
· 11 d’octubre, Eucaristia d’inici de curs presidida pel cardenal Mons. Joan Josep
Omella, a les 19.30 h a l’església dels PP. Carmelites.
· 15 d’octubre, festivitat de santa Teresa de Jesús i missa solemne presidida pel P.
Agustí Borrell, a les 19 h a l’església dels PP. Carmelites.
· 15 d’octubre, 6è cicle de concerts d’orgue a Sant Cebrià (Tiana), a les 20 h. Més info.
· 17 d’octubre, 1a xerrada del cicle ‘Què ha quedat del sínode i quin futur ens espera’,
a càrrec de Quim Cervera, “Procés sinodal i resum del contingut de l’etapa diocesana”, a
les 19 h a la Divina Providència. Organitza: Xarxa de Laics.
· 19 d’octubre, xerrada del V Cicle de Conferències Fundació Llegat Roca i Pi,
“Pandèmia i bioètica: lliçons a aprendre”, a càrrec de Núria Terribas, a les 18 h al Centre
Cultural El Carme. Inscripcions: T. 93 399 46 02.
· 22 d’octubre, 3r Capvespre amb les Religions a Badalona, a partir de les 16.30 h a
Metro L10 La Salut. Organitza: Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona. Més info.
· 22 d’octubre, concert de l'Orfeó Català a Badalona, 20.30 a l’església de Sant Josep.
· 23 d’octubre, missa conjunta d’inici de curs de la Comunitat Pastoral de Sant Francesc
d’Assís a les 10.30 h a Santa Clara. Presidirà Mons. Javier Vilanova. Seguidament dinar.
· 23 d’octubre, pregària de Taizé a les 20 h a l’església del monestir de la Divina
Providència. Organitza: Xarxa de Laics.
· 25 d’octubre, III Jornades de Gent Gran a Badalona, se centraran en el tema de les
persones cuidadores. Organitza: Fundació Llegat Roca i Pi.
· 2 de novembre, missa pels difunts de Badalona, a Sant Josep, a les 20 h.
· 12 de novebre, 6è cicle de concerts d’orgue a la parròquia de Sant Cebrià (Tiana), a
les 20 h. Més info.
· 13 de novembre, benedicció i inauguració del mural (c/ Sant Ignasi) de la parròquia
de Sant Josep, actuacions musicals i aperitiu fratern, de 13 a 14. Forma part d'un
projecte artístic d'integració i d'acollida social que ha dirigit l'artista Spogo.
· 14 de novembre, 2a xerrada “Responsabilitat compartida en la direcció i govern de
l’Església”, a les 19 h a la Divina Providència. Organitza: Xarxa de Laics.
· 16 de novembre, xerrada Fundació Llegat Roca i Pi, “La Catalunya de l’espera dins
l’Europa repensada”, a càrrec de Francesc Marc Álvaro, a les 18 al CC El Carme.
· 17 de novembre, missa exequial per commemorar tots els difunts de l'Orde dels
Servents de Maria, a les 20 a la capella dels Dolors de Santa Maria.
· 24 de novembre, celebració del Dia de les Persones Sense Llar. Organitza: Taula
Sense Llar de Badalona.
· 25 de novembre, termini màxim per inscriure’s al Concurs de Pessebres. Més info.
· 27 de novembre, pregària de Taizé a les 20 h a l’església del monestir de la Divina
Providència. Organitza: Xarxa de Laics.
· 12 de desembre, darrera xerrada“Futurs possibles de l’Església i el cristianisme a casa
nostra. Actituds necessàries”, a les 19 a la Divina Providència. Organitza: Xarxa de Laics.

