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▪ Divulgació
Una de les persones que més es mou actualment per divulgar el fet teresià a les nostres terres
és l’arxivera M. Mercè Gras. El dia 25 de gener l’hem pogut localitzar a l’Institut d’Estudis
Catalans on ha participat, juntament amb altres intel·lectuals, en la II Jornada del Corpus
Textual de la Catalunya Nord, amb una ponència sobre un efímer teresià de Perpinyà, del segle
XVII.
▪ Dels convents
Badalona
— Com és habitual en tots els àmbits de la vida, després
de la tempesta ve la calma. Al menys aquesta és la
sensació que tenim a Badalona quan, havent deixat el
temps nadalenc enrere, ens hem posat a repassar
l’activitat del mes de gener. Pel que fa a la comunitat,
destaquem pel damunt de tot que el P. Thomas va
assolir el cim del seu 40è aniversari. Ho vam celebrar,
primer amb la seva primera eucaristia en català i
després amb el dinar de germanor. El pare Juli va estar
un cap de setmana a Mallorca donant formació al
Carmel Seglar i el prior P. Jesús va fer dos recessos a les
Germanetes dels Ancians de Sant Just Desvern.
— En ocasió de la Setmana de Pregària per a la Unitat
dels cristians, el P. Jesús va assistir a la sessió inaugural celebrada a la catedral de Barcelona, i el
dia 24, un bon nombre de seglars i ell mateix van assistir a la Trobada de Pregària que es va
celebrar a l’Església Adventista de Badalona, on van coincidir fidels de quatre confessions
cristianes de la ciutat.
— Durant uns dies hem estat d’obres. Calia arreglar uns desguassos del pati per recollir les
aigües que, els dies de pluja forta, s’escolava cap a la sortida del carrer de Mar perjudicant als
veïns.
— Finalment, deixem dit que enguany els Reis s’han portat bé i que nosaltes fem el que podem.
Per això, l’any vinent tornarem a enviar la carta.

Lleida
— Al bell mig de les festes de Nadal vam tenir un joiós record del naixement i del baptisme de
santa Teresina els dies 2 i 4 de gener.
— El dia 6 de gener vam fer 90 anys de la col·locació de la primera pedra del Santuari. Més
festa.

— Amb els nens i nenes del Centre Obert “Pare Palau” vam celebrar l’arribada dels Reis
d’Orient amb un bon assortiment de regals sorpresa. El rei Gaspar era un membre de la
comunitat. Quina meravella de nens i nenes!
— La Schola Cantorum de Lleida va solemnitzar la festa del Baptisme del Senyor i ens va oferir
un concert de música gregoriana i medieval.
— I la festa de Sant Sebastià que celebra al nostre Santuari la gent de la muntanya (Pont de
Suert i pobles del voltant) l’últim dissabte del mes de gener. Que en són de profundes les arrels
de la terra que ens ha vist néixer!
— Ah! Us hem de dir que encara no gaudim amb total llibertat de la nova casa-convent. Estem
a tocar, però algun professional està fent els últims treballs. I faltaran els detalls que sempre es
veuen quan tothom ha marxat. I la neteja. Uf! I prescindir de tantes coses que ara no hi tenen
cabuda. Total, que estem ben distrets.
— I, per acabar, una notícia ben familiar. El germà Josep Maria va venir a visitar-nos el dia 26
acompanyat de la seva germana i d’una amiga comuna que feia de taxista. El van saludar ben
joiosament molts fidels. Tants anys havia fet de sagristà! Vam compartir el dinar i una llarga
sobretaula. I, encara amb força claror al cel, van tornar cap a Reus. Josep Maria, una gran abraçada de tota la Província.

▪ Publicacions
Per Nadal, novament el setmanari Catalunya Cristiana va dedicar unes pàgines al carmelites
descalços. En aquest ocasió, el periodista Joan Andreu Parra amb el seu article “Petites escoles
de Crist” posava la mirada en el dia a dia dels nostres frares de la comunitat de Badalona, fentse ressò del seu arrelament al barri i a la ciutat.
▪ Monges
Entre les propostes de pel·lícules que s’estrenaran als cinemes de Barcelona o a les plataformes
digitals els primers mesos n’hi unes quantes de temàtica espiritual entre les que destaquem A
Rose in Winter (2019), del director Joshua Sinclair. Es tracta d’un nou film sobre la vida d’Edith
Stein des del punt de vista d’un periodista que investiga la vida de la santa.

▪ A qui hem de felicitar pel febrer?
Aniversari de naixement:
—Dia 2: Lean Kooranerulil (40)
—Dia 12: Josep M. Juncosa (76)
—Dia 13: Lluís Romagosa (81)
Aniversari de professió:
—Dia 11: Stephen Dourav (16),
Birendra Singh (13)
Benny Manackaparambil (25),
Lean Kooranerulil (18) i
Thomas Palliparambil (18)
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