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Tots Sants
Commemoració dels Fidels Difunts
Diumenge XXXI de durant l’any
Màrtirs d’Espanya del segle XX
Beat Francesc Palau i Quer, carmelita descalç
Beata Elisabet de la Trinitat, carmelita descalça
Dedicació de la Basílica del Laterà
Sant Lleó el Gran, papa
11 h.: Celebració comunitària de la Unció dels malalts
Diumenge XXXII de durant l’any
Diada de Germanor. Col·lecta especial
Sant Josafat, bisbe i màrtir
Tots els Sants carmelites
Commemoració de tots els difunts carmelites
Santa Isabel d’Hongria
Diumenge XXXIII de durant l’any
Sant Rafael Kalinowski, carmelita descalç
La Presentació de Santa Maria, verge
Santa Cecília, verge i màrtir
Sant Andreu Dung-Lac, prevere, i companys, màrtirs
Diumenge XXXIV—Jesucrist, rei de l’univers
21,30 h.: Trobada de formació: “Terceres estances. La prova de l’amor: la determinació”, amb Jurek Nawojowski, carmelita descalç de
l’equip del CITeS, Àvila
Beats Dionís i Redempte, carmelites descalços
Sant Andreu, apòstol

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30
Dissabtes: 8’00, 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes: 9’30 (Laudes i Euc.), 11’30, 12’30 i 19’00
Confessions: abans de les eucaristies

Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 - Badalona. Tel. 933 891 659 - Fax 933 896 001
www.carmelcat.cat/badalona - badalona@carmelcat.cat

l’informatiu

Comunitat Cristiana
Carmelites Descalços de Badalona
Novembre 2012 -

Número 221

La Nova Evangelització
Del 7 a 28 d’octubre es reuneix a Roma el sínode dels bisbes per reflexionar sobre la Nova Evangelització, una trobada que pren un major relleu al celebrarse en el marc del cinquantè aniversari del Concili Vaticà
II, l’esdeveniment religiós més important de segle XX,
convocat pel papa beat Joan XXIII en 1962.
La Nova Evangelització ens crida a aprofundir la
nostra fe, creure en el missatge de Jesús i sortir a proclamar l'Evangeli. El sínode serà una empenta i una crida a tots els cristians per valorar i créixer en la pròpia
fe. Per això, no hem d’esperar grans novetats en continguts. Més aviat, serà una nova oportunitat de retrobament amb el Jesús de l’Evangeli per revitalitzar la
nostra fe. És una invitació personal i comunitària que
ens ha de portar a buscar maneres d’entrar en el més
profund de la nostra fe i convertir cada esdeveniment
de la nostra vida en una experiència del Déu que ens
estima i salva.
Les nostres celebracions litúrgiques i trobades
de grups han de ser actes testimonials del que creiem i
proclamem. Una preparació eficaç i la participació activa en les celebracions litúrgiques són moments de veritable testimoni de la fe. La nova evangelització és una
ocasió per la comunitat de deixar-se interpel·lar per la
paraula de Déu en cada esdeveniment de la vida, una
paraula que provoca nous pensaments i noves maneres

de ser en la comunitat cristiana i en la societat.
La nova evangelització no és possible sense la capacitat de percebre els signes dels temps i interpretar-los segons els valors de l’evangeli.
Una actitud de recerca personal i comunitària, la capacitat de dialogar
amb els signes del nostre temps i el coratge d’aplicar els canvis en l’Església local són trets fonamentals de la nova evangelització. En aquest
context el compromís de l’Església amb els pobres i els marginats és
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vital. Esperem que la nova evangelització desperti en nosaltres un
ardent desig de conversió. WS
Pastoral de la Salut:
El dissabte dia 10 de novembre, a les 11 del matí,
hi haurà la celebració comunitària del sagrament de la
Unció del Malalts, per a persones d’edat avançada o
malaltes. Aquest sagrament
reconforta el creient i li confereix pau i coratge en el
seu estat i l’associa a la
passió salvadora de Crist.

CURS DE FORMACIÓ CARMELITANA

“Les Estances”
de santa Teresa de Jesús
dilluns 29 d’octubre, a les 21,30
h.

Primeres i segones estances
Entrar en el nostre interior
Myrna Torbay
Carmelita seglar d’Àvila

Va morir el pare Eugeni
El dia 14 d’octubre, vigília de la festa de Santa
Teresa, ens va deixar el P. Eugeni Alsina, als
85 anys d’edat i 67 de vida religiosa. Havia
nascut a Badalona, ben a prop dels carmelites, i
ha mort aquí mateix, on havia passat els darrers
anys de la seva vida, servint els diversos grups
de la comunitat cristiana i col·laborant especialment amb la Pastoral de la Salut amb l’atenció
als malalts de l’hospital. Abans havia residit i
treballat en diversos convents de Catalunya i Balears, i havia estat també a Roma, al Mont Carmel i a Madrid. Trobarem a faltar la seva figura menuda, la
seva mirada curiosa i el seu interès per tothom. El recordem amb afecte i agraïment.

Foto: Teresa Sans

Una cinquantena de badalonins van desplaçar-se a Terrassa a
una nova jornada de retrobament de la família teresiana. Prop
de dues-centes persones van participar en els diferents actes
que estaven programats.
Les germanes Carmelites Missioneres, el Carmelites (Ocarm) i
les germanes Carmelites Descalces, van ser els amfitrions d'aquesta diada festiva i de germanor. Amb el temps, són moltes
les persones de diferents poblacions i comunitats que esperen
aquest dia per retrobar-se i mantenir el caliu de la unió en un
mateix carisma.
L'acolliment, la visita a les esglésies visigòtiques de Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere, l'eucaristia, el dinar, la celebració
de la tarda... foren els actes centrals d'aquesta trobada, la catorzena des que es van començar.

esclau, que ni es fixa si parla bé o malament, sinó tal com li ve a
la boca i ja ho té après per haver-ho dit altres cops, jo no ho tinc
per oració i vulgui Déu que cap cristià no la tingui d’aquesta manera; espero de Sa Majestat que entre vosaltres, germanes, no
succeirà així pel costum que teniu de tractar de coses espirituals, perquè no hi ha res millor per a no caure en semblant bestialitat.
8. I ja no parlem d’aquestes ànimes paralítiques, que si el mateix
Senyor no ve i els mana que s’alcin, com va fer amb aquell que
feia trenta anys que s’estava vora la piscina, la seva dissort és
gran i corren un greu perill; sinó que em refereixo a altres ànimes que per fi ja entren al castell, perquè, encara que estan molt
endinsades en les coses del món, tenen bons desigs i, ni que
sigui de tard en tard, s’encomanen a Nostre Senyor i consideren
qui són, si bé no dura gaire estona. Potser sí que un cop al mes
preguen plenes de mil afers, pensant ordinàriament en aquestes coses, ja que hi estan tan lligades que, allí on hi ha llur tresor, allí hi ha també llur cor; així i tot alguna vegada proven de
desocupar-se’n, i per a encertar la porta gran cosa és el propi
coneixement i saber veure que no van bé. Per fi, potser entren a
les primeres habitacions dels baixos, però juntament amb elles
hi entren també tantes sargantanes, que no els deixen veure la
boniquesa del palau ni assossegar-se. Ja han fet prou si hi han
pogut entrar una mica!
9. Potser, filles, això que dic us semblarà impertinent, perquè no
sou d’aquesta casta, per la bondat de Déu. Heu de tenir paciència, ja que, si no és així, no us sabré fer entendre aquestes coses interiors tal com jo les entenc. I encara, vulgui Déu que encerti a dir-ne quelcom, car el que voldria fer-vos comprendre és
ben difícil, si no hi ha gran experiència; i, si n’hi ha, veure com
no es poden deixar de tocar aquestes coses; i Déu faci, per la
seva misericòrdia, que no us toquin.

Per a aquest nou curs se’ns proposa la lectura d’una nova obra de
santa Teresa de Jesús: Les Estances, llibre conegut també com a
Castell Interior. Com en anys anterior, publicarem aquest fulletó
amb extractes dels capítols que
paral·lelament es comentaran a
les xerrades de Formació Carmelitana mensuals.
La traducció al català de Les Estances (Las Moradas) és obra de la
carmelita Roser de la Santíssima
Trinitat, i en Francesc Costa en va
tenir cura de la digitalització.

LES ESTANCES
1. Estava avui suplicant a Nostre Senyor que parlés Ell per mi, ja
que no se m’acudia de dir res, ni sabia com començar a complir
el que m’han manat, i se m’ha ocorregut el que ara diré per iniciar
amb algun fonament: consisteix a considerar la nostra ànima com
un castell tot de diamant o d’un cristall molt clar, on hi ha moltes
cambres, així com al cel hi ha moltes estances. Que si ho pensem bé, germanes, no és altra cosa l’ànima del just sinó un paradís on Déu, tal com Ell mateix diu, té les seves delícies. Doncs
¿com deu ser la cambra on es troba a gust un Rei tan poderós,
tan savi, tant net, tan ple de tots els béns? No trobo res amb què
comparar la gran bellesa d’una ànima i la seva gran capacitat. I
és ben cert que amb prou feines podrà aconseguir-ho el nostre
pobre enteniment, per agut que sigui, així com no pot arribar a
comprendre completament Déu, i Ell mateix diu que ens va crear
a la seva imatge i semblança. Doncs, si és així, com de veritat ho
és, no cal que ens cansem a voler aconseguir de comprendre la
formosor d’aquest castell, tenint present que hi ha tanta diferència
entre ell i Déu com entre el Creador i la criatura, perquè certament l’ànima és criatura. Però n’hi ha prou que Sa Majestat ens

digui que l’ha feta a imatge seva, perquè amb treballs puguem
arribar a entendre la gran dignitat i la gran bellesa de l’ànima.
(...)
3. Doncs, com he dit, considerem que aquest palau té moltes
habitacions: unes dalt, altres baix, altres als costats, i al bell
mig hi ha la principal, que és on s’acompleixen les coses de
gran secret entre Déu i l’ànima. És necessari que poseu molt
d’esment a aquesta comparança. Qui sap si Nostre Senyor em
concedirà que pugui fer-vos comprendre una mica les grans
mercès que Déu es digna a fer a les ànimes i les diferències
que hi ha entre unes i altres, fins on a mi em serà possible, ja
que som incapaços d’entendre-les totes, perquè són moltes. I
jo encara les comprendré més poc, puix que sóc tan roïna! A
aquelles ànimes a qui el Senyor les concedeix, els serà gran
consol de saber que és possible, i aquelles que no les reben
també el lloaran per la seva gran bondat. Ja que així com no
ens fa mal de considerar les coses que hi ha al cel i el goig dels
benaurats, sinó que ens causa alegria i desitgem aconseguir el
que ells ja posseeixen, tampoc no ens danyarà de veure que és
possible que un Déu tan gran, en aquest exili, es comuniqui a
cucs de tan mala olor, i així estimarem una bondat i una misericòrdia tan admirables i sense terme. Estic certa que aquells a
qui fes mal d’entendre que Déu, quan vol, concedeix gràcies
tan grans als exiliats de la terra, estan molt mancats d’humilitat
i d’amor al proïsme; que si no és així ¿com pot deixar d’alegrarnos que el Senyor faci entendre les seves grandeses i atorgui
aquestes mercès a un germà nostre, ja que fer-les als altres no
és cap impediment perquè ens les faci a nosaltres? I algunes
vegades no ho fa sinó per mostrar la seva bondat, i com va dir
del cec al qual va donar la vista, quan els seus apòstols li preguntaren si ho era pels seus pecats o pels pecats dels seus pares. Doncs així mateix s’esdevé que no les concedeix perquè
són més sants aquells als quals les fa, ni més poc aquells a qui
no les fa, sinó perquè quedi demostrada la seva grandesa, com
podem veure en sant Pau i en la Magdalena i per tal que nosaltres el lloem en les seves criatures. (...)

5. Doncs bé, tornant al nostre formós i deliciós castell, mireu de
veure com hi podem entrar. Sembla que dic algun disbarat, perquè, si aquest castell és l’ànima, és claríssim que no hi cal entrar, ja que som nosaltres mateixos; així com seria fora de to dir
a algú que entrés en una habitació si ja era dintre. Enteneu, però, que d’estar a estar hi va molt; perquè hi ha moltes ànimes
que donen tombs pels voltants del castell, on ronden els vigilants, i tant se’ls en dóna d’entrar-hi com no, i ni saben què hi ha
en tan preciós lloc, ni qui hi habita, ni quantes habitacions té. Ja
haureu sentit dir que molts llibres d’oració aconsellen a l’ànima
que entri dintre seu. Doncs és això mateix.
6. Fa poc em deia un gran lletrat que les ànimes que no tenen
oració són com un cos tolit, paralitzat, el qual, tot i que no està
mancat de peus i mans, no els pot moure. Exactament. Hi ha
ànimes tan malaltes i que només es preocupen de les coses exteriors, que és inútil tractar d’explicar-los-ho, i els sembla impossible això d’entrar dintre de si. En efecte, el costum de tractar
amb les sargantanes i altres bèsties que hi ha pels voltants del
castell, ja quasi les ha tornades com elles. I essent de natural
molt riques i podent tenir llur conversa no menys que amb Déu,
no hi ha res a fer. I si aquestes ànimes no procuren d’entendre
la seva gran misèria i de posar-hi remei, es quedaran convertides en estàtua de sal per tal com no miren cap a elles mateixes,
així com hi va quedar la muller de Lot perquè havia mirat endarrera.
7. Segons la meva manera de veure, la porta per a entrar en
aquest castell és l’oració, tant mental com vocal, i reflexionar bé,
ja que per a ser oració de debò hi ha d’haver la meditació del
que estem dient. De l’oració en què hom no pensa amb Qui parla, ni què demana, ni qui és el qui demana, ni a Qui demana, jo
no en dic pas oració, per més que la persona mogui els llavis;
perquè, encara que algunes vegades ho serà, d’oració, ni que
en aquells moments no estigui atenta, però és quan ja altres vegades hi haurà posat tota l’atenció. En canvi, qui tingués per
costum de parlar amb la Majestat de Déu com parlaria amb un

