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Sant Andreu Kim Taegon i companys, màrtirs
Sant Mateu, apòstol i evangelista
Diumenge XXV de durant l’any
Sant Pius de Pietrelcina, prevere
La Mare de Déu de la Mercè, patrona de
l’arquebisbat de Barcelona
Sant Vicenç de Paül, prevere
Diumenge XXVI de durant l’any
Sant Jeroni, prevere i doctor de l’Església

Comunitat Cristiana Carmelites Descalços de Badalona
Juliol, agost i setembre 2019 — Número 288

l’informatiu

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners:
8.00 (7.45: Laudes),
(se suprimeix els mesos de juliol i agost)
9.00 i 19.30 (19.15: Vespres)
Dissabtes: 9.00 i 19.00
Diumenges i festius: 11.30, 12.30 i 19.00

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

Durant els mesos que en diem de bon temps, són moltes
les poblacions catalanes que
celebren alguna festa dedicada
a la Mare de Déu, ja sia amb
una advocació local o més universal. Així, a les festes de marcat caràcter litúrgic s’hi afegeixen les festes majors, aplecs,

trobades, etc. que des de
temps pretèrits tenen a Maria
com patrona i motiu principal
de la festa. Al nostre país, la
llista és llarga, inacabable.

Des del nostre àmbit carmelità, el patronatge de Maria ens
toca de ple. Els carmelites, reli-
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giosos, religioses i seglars propers a l’orde, som i ens sentim
“germans de la benaurada
Verge Maria” segons afirma la
nostra Regla aprovada l’any
1206 pel patriarca de Jerusalem Albert i confirmada pel
papa Honori pocs anys després. Per això, per a nosaltres
Maria de Natzaret és la germana gran que des dels primers temps ha guiat els nostres passos a través de la història.
Cristina Kaufmann, carmelita descalça del monestir de la
Immaculada de Mataró, ens
deixà escrit que al llarg de la
seva vida, però sobretot com
a carmelita, va anar descobrint la Maria mare i germana.
“Sens dubte, a mesura que he
anat penetrant poc a poc en el
misteri de Maria, la meva relació s’ha anat fent més directa,
més senzilla. Mai he tingut la
sensació que em limités o suplís la primacia de Crist... La
major comprensió del seu
misteri, gràcies a la Bíblia, fa
que la vegi present en la meva

pròpia vida i en la vida de cada persona, sobretot de cada
dona”.
La devoció a la Mare de
Déu del Carme té una força
especial a les nostres terres.
Tradicionalment, la gent del
mar l’ha invocat en moments
de dificultat i li ha agraït la seva protecció. Però aquest sentiment d’estima a la mare del
Carmel no es limita a les poblacions de les nostres costes.
Terra endins, rara és l’església
o capella que no tingui una
imatge seva mostra de l’especial veneració de les seves
gents.
Les comunitats teresianes
ens preparem per celebrar
amb goig la diada de la Mare
de Déu del Carme per expressar la nostra il·lusió i agraïment pel seu acompanyament, i li volem confiar els
nostres germans que durant
aquest any ens han deixat per
ressuscitar, juntament amb el
seu Fill, a la nova vida al costat
del Pare.
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Santa Teresa Beneta de la Creu, carmelita
descalça, verge i màrtir, patrona d’Europa
Sant Llorenç, diaca i màrtir
Diumenge XIX de durant l’any
Sant Maximilià Maria Kolbe, prevere i màrtir
Assumpció de la Benaurada Verge Maria
Festa Major de Badalona
Diumenge XX de durant l’any
Sant Bernat, abat i doctor de l’Església
Sant Pius X, papa
La Mare de Déu, Reina
Sant Bartomeu, apòstol
Diumenge XXI de durant l’any
Santa Teresa de Jesús Jornet, verge
Santa Mònica
Sant Agustí, bisbe i doctor de l’Església
El martiri de Sant Joan Baptista

SETEMBRE
1
3
8
9
12
13
14
15
16
17

Diumenge XXII de durant l’any
Sant Gregori el Gran, papa i doctor de l’Església
Diumenge XXIII de durant l’any
Sant Pere Claver, prevere
Beata Maria de Jesús, carmelita descalça
Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de l’Església
L’Exaltació de la Santa Creu
Sortida arxiprestal a l’Arboç
Diumenge XXIV de durant l’any
Sant Corneli, papa, i sant Cebrià, bisbe, màrtirs
Sant Albert de Jerusalem, bisbe, legislador dels
carmelites

AGENDA ESTIU 2019

JULIOL
3
7
11
13
14
15
16

19
20
21
22
23
25
26
28
29
31

Sant Tomàs, apòstol
Diumenge XIV de durant l’any
Sant Benet, abat, patró d’Europa
Sta. Teresa de Jesús dels Andes, carmelita descalça
Diumenge XV de durant l’any
Sant Bonaventura, bisbe i doctor
MARE DE DÉU DEL CARME
(veure programa a part)
La Benaurada Verge Maria, Mare de la Divina Gràcia
Sant Elies, profeta
Diumenge XVI de durant l’any
Santa Maria Magdalena
Santa Brígida, religiosa, patrona d’Europa
Sant Jaume, apòstol
Sant Joaquim i santa Anna
Diumenge XVII de durant l’any
Santa Marta
Sant Ignasi de Loiola, prevere

AGOST
1
4
4
6
7
8

Sant Alfons Maria de Liguori, bisbe i doctor de l’Església
Sant Joan Maria Vianney, prevere
Diumenge XVIII de durant l’any
La Transfiguració del Senyor
Sant Albert de Tràpani, carmelita
Sant Domènec de Guzmán, prevere

Festes del Carme. S’està acabant de confegir el programa per
a les properes festes del Carme. A més de la celebració central
del dia 16, de moment podem anunciar que el tridu en honor a la
Mare de Déu anirà a càrrec del P. Justin de la nostra comunitat.
També hi ha prevista la presència de dues corals de la ciutat i
una sessió de cinema religiós amb debat.
Horari estiu. Els dies laborables dels mesos de juliol i agost al
matí només hi haurà missa a les 9. La de les 8 queda temporalment suprimida. Els matins dels dies laborables de juliol hi haurà
missa a les 7.10 el santuari de Maria Auxiliadora (Salesians) i a
l’agost n’hi haurà a les 8 al monestir de la Providència.
Esplai de colònies i campaments. Uns 150 infants de l’esplai i
una trentena de monitors aniran de colònies i campaments del 21
al 30 de juliol. Els més petits a Begudà, els més grans grandets
plantaran un campament a Villec i el grup dels Xalocs, els més
grans, aniran a Cantàbria.

El dia 9 de juny va morir mossèn Andreu
Pascual, rector de la nostra parròquia de
Santa Maria durant 25 anys (1984-2009).
Home de caràcter amable, va ser un prevere actiu i eficaç en el dia a dia allà on va
exercir la seva responsabilitat. Amic dels
més pobres i vulnerables, a Badalona el
recordem especialment per la seva atenció
als ancians de la Residència Roca i Pi.
Mossèn Jaume Aymar, que fou vicari de l’Andreu, en les exèquies celebrades a la seva darrera parròquia, deia d’ell: “Les noves
generacions de preveres haurien de conèixer i imitar exemples
de rectors com mossèn Andreu: molt més preocupats pel bé dels
altres que pel propi lluïment, més inquiets pel diàleg amb la cultura i amb la resta de la societat, que pels rubricismes i les normes. Amics dels més pobres i vulnerables. Capaços d’avançar
sinodalment, conjuntament amb religiosos i laics i de no aferrarse a cap parcel·la de poder.”

Torna l’estiu
Amb tot un estiu pel davant,
som molts els qui ja fem plans
per a la família i per a nosaltres
mateixos. El bon temps hi convida i sortir de la rutina de tot
l’any ens empeny a cercar, dins
de les nostres possibilitats, algun
nou horitzó, conegut o per descobrir, per escapar de l’impecable ritme del temps i asserenar
cos i ànima, almenys durant uns
dies.
Pels més petits i adolescents,
les colònies d’estiu compleixen
molt bé aquesta funció de
“ressetejar”,
reconfigurar,
desemboirar estats d’ànim de
tot un curs apretat d’horaris i
deures.

Altres persones, però, ni tant
sols es poden arribar a fer semblants plantejaments. Tots els
tenim en ment, són els que a la
vora del camí ens veuen passar
sense que els veiem, o sí, tot esperant samaritans que els donin
un cop de mà perquè no poden
valer-se per si sols o perquè ja
han deixat de lluitar, rendits davant els murs que han anat trobant. Ells són els malalts, la gent
gran que viu en soledat, les famí-

lies que no poden cobrir les necessitats més vitals, el sensesostre, els presos, els immigrants
sense recursos, els desarrelats...
No és qüestió ara de crear
“mala consciència”, però tampoc
de fer “vacances de consciència”. Són moltes les organitzacions religioses i laiques dedicades
a mitigar aquestes necessitats
gràcies a la solidaritat de les persones que hi col·laboren. També
és ben efectiva l’acció directa
amb aquell familiar, amic, veí,
que tots coneixem. Per això, ara
és un bon moment per tenir-los
en compte i reforçar els dos
compromisos essencials que ens
corresponen com a cristians: estimar Déu i els altres.
L’exemple de Marta i Maria,
les germanes de Llàtzer, ens pot
servir avui a nosaltres. Totes dues estimen Jesús; Maria acollint
la seva paraula en el cor i l’altra
escoltant i actuant. De la fusió
d’aquestes dues actituds en pot
resultar la millor manera de fer
efectiva aquesta entrega que
se’ns demana com a seguidors
de Jesús.
Que tingueu un bon estiu.

Ressons d’arreu
— La província Ibèrica de Santa Teresa està d’enhorabona. Després de
l’ordenació del P. Andrew Llanes, un altre carmelita teresià, company
de l’Andrew, ha rebut el ministeri presbiteral, aquesta vegada a Àvila.
Es tracta del germà Pablo María Gallardo, extremeny com el nostre
provincial P. Miguel i el bisbe d’Àvila que el va ordenar, Mns. José Maria Gil Tamayo. Felicitats, Pablo!
— El Centre Francesc Palau – Espai d’Interioritat, és un lloc excepcional gestionat per les Carmelites Missioneres, a la ciutat de Barcelona,
per a persones o grups que cerquin el sentit profund a la vida i un espai per al silenci, la contemplació i la trobada. Aquí, el passat 11 de
juny, l’escriptor Francesc Torralba va presentar el seu darrer llibre “La
interioridad habitada”, un viatge des de la dispersió del món exterior
fins a l’atenció que ens permet conèixer el propi interior. Deia Torralba
a la presentació, citant els pares del desert, que la dispersió ens empobreix, és l’origen de tot els mals. I comenta que l’educació de la interioritat no és cap luxe ni una qüestió menor sinó que pretén desenvolupar totes les potències latents en l’ésser humà.
— L’església de la Santa Creu de Tucson (Arizona) està celebrant el seu
centenari. Això no tindria massa interès per a nosaltres si no fos que
van ser els carmelites descalços catalans els qui la van estrenar l’any
1919. En aquelles dates, la província
de Sant Josep de Catalunya i Balears
ja tenia dues cases més en aquest
estat nord-americà, Sonora i Winkelman, i encara s’hi afegirien algunes
fundacions més fins que, l’any 1959,
es constituïren en província independent. Avui aquesta comunitat
carmelitana viu el seu centenari amb
una total integració a la població
que la veure néixer.

