l’informatiu

Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
Badalona. Abril 2020 - Número 295

De la carta pastoral
de l’arquebisbe Joan Josep Omella

«A vosaltres, estimats de Déu, la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre
Pare» (Rm 1,7).

Benvolguts diocesans,
El coronavirus ha posat en estat d’alerta el
nostre món: l’economia, la política, la religió,
la sanitat pública, les escoles i universitats,
etc. És com si, de sobte ens quedéssim flotant en l’aire sense trepitjar terra ferma. Ens
agafa por a tots, una certa dosi d’incertesa,
de preocupació i d’angoixa, semblant a la que
tenien els apòstols quan navegaven pel llac
de Tiberíades i un fort vent sacsejava la barca fins al punt de posar-la en risc d’enfonsarse.
Ens envaeixen aquestes pregunten que són a
l’ambient, al cor dels ciutadans: Què hem de

fer? Estem fent el correcte? Caldria prendre
mesures més contundents?
El papa Francesc ens demana que atenguem
els malalts i que no tinguem por d’acostar-nos
a ells. És part essencial del ministeri dels preveres ser prop de la gent. Aquesta situació és
també una gran oportunitat perquè tots, sacerdots i laics, ens convertim en agents evangelitzadors amb el nostre testimoni d’entrega,
de pregària i d’amor.
Des de l’Arquebisbat s’han enviat unes recomanacions, seguim-les. Des del Ministeri de
Sanitat i la Conselleria de Sanitat ens han donat unes normes que cal seguir.

Queda sempre el dubte sobre com actuar en
l’administració dels sagraments. En tot cas,
no hem d’oblidar que els sagraments són
“medicina espiritual” per a l’ànima i també per
al cos.
Les autoritats ens insisteixen en la importància de col·laborar activament seguint les seves indicacions per evitar que aquest virus es
propagui. Us prego insistentment que en seguim totes les instruccions. Per això, us comuniquem que, mentre duri aquesta situació de greu crisi sanitària actual:
•

Tots els fidels de la nostra Arxidiòcesi
de Barcelona queden dispensats del
precepte dominical.

•

Queden suspeses totes les celebracions públiques de l’Eucaristia.

Per aquest motiu, és important recordar a tots
el fidels que poden seguir devotament la celebració de la Santa Missa per televisió o per
ràdio.

No obstant això, també seria desitjable
que els temples estiguessin oberts perquè
qualsevol persona pogués anar a pregar, a
adorar el Senyor, present en els sagraris
de les esglésies, tenint en compte les normes de distància, de no aglomeracions,
etc. El papa Francesc així ens ho ha recordat durant la celebració de la Missa diària
a Santa Marta de divendres 13 de març.
No oblidem que a casa podem pregar sols
o en família. I que a Déu el trobem també
en les persones que ens envolten. Moltes
persones estan soles, no podran sortir al
carrer a comprar menjar o medicines i necessitaran també el consol d’una visita,
d’una trucada telefònica. Per què no fem
un gest de bon samarità i atenem els germans més necessitats, els nostres veïns
de casa o de l’escala? Això sí, sempre seguint les indicacions sanitàries exigides
per evitar el contagi, especialment, entre la
població de risc.

HA MORT EL P. JOSEP CASTELLÀ
El P. Josep Castellà i Sarriera (Fr. Josep de l'Assumpció) ha
mort amb 75 anys d'edat, acabats de complir, i 58 de professió en el Carmel Teresià. L'any passat havia celebrat les seves noces d'or sacerdotals juntament amb un bon grup de
companys de curs del Teresianum de Roma. Nascut a Badalona, el P. Josep ha servit a l'Orde en molts llocs de responsabilitat i govern.
En donar gràcies a Déu per la vida d'aquest germà, li demanem que conforti la seva mare, Dolors Sarriera, i tota la seva
família i a la seva comunitat de Barcelona amb la fermesa de l'esperança del cel que ‘tanto alcanza cuanto espera'. Que visquis en Crist, Josep, i gaudeixis de la seva Llibertat.

Benvolguts germans i germanes
La comunitat nostra comunitat està molt afectada
per la mort del P. Josep Castellà, fill de la nostra ciutat,
i conventual de la comunitat veïna de Barcelona. El P.
Josep és ben conegut en el
nostre entorn, com també
la seva mare Dolors i la seva
família. Tots estem sorpresos i entristits per aquest
ràpid desenllaç. El record i
les oracions l'acompanyaran a la presència del Senyor, a qui va servir amb
compromís i fidelitat, i li demanem que intercedeixi
per a tots nosaltres.
Per la nostra part, els frares de Badalona estem bé, deixant de banda els nostres “si no fos”. El
P. Jesús, el P. Tomàs, el P. Juli i el germà Jordi, juntament amb el P. Justin i el P. Thomas de l'Índia,
conformem una comunitat diversa però ben avinguda. El confinament forçat ens ajuda a enfortir
els vincles de fraternitat i convivència. El P. Justin, acabada la seva tesi doctoral, ja tenia els passatges de tornada a la seva província de Manjummel, però haurà d'esperar temps millors.
Cada dia celebrem la pregària de laudes i la Missa conventual que transmetem via Facebook
gràcies a la bona mà del P. Thomas. Hi ha un nombre apreciable de seguidors i tenim pensat oferir també els oficis del Tridu Pasqual. Les activitats dels grups de la comunitat s’han vist afectades
i s’han suspès fins que sigui possible reprendre les activitats. Tanmateix, el grup "Quart Món" continua distribuint aliments a les famílies més necessitades, gràcies als voluntaris que poden venir i
al reforç d’alguns monitors de l’esplai.
En aquests temps d’incertesa, la nostra pregària i el nostre record és amb tots i cada un de
vosaltres.

RESSONS D’ARREU
— Ben poca gent sap que Barcelona va tenir un bisbe carmelita descalç. Es tracta del manresà P. Joaquim Lluch i Garriga (1816-1882), el qual havia professat poc abans de la promulgació de les lleis
d’exclaustració de l’any 1835. Com el P. Francesc Palau, tot i que després van seguir camins diferents,
el P. Joaquim va haver d’abandonar el convent i va poder acabar els estudis als carmelites de Carcassona i Roma. En tornar a Barcelona, s’integrà a l’Església diocesana. Hi fundà una escola per a nens
pobres i una de dominical per a adults. També promogué l'establiment a la ciutat de la Congregació
de Sant Vicenç de Paül i, més endavant, fou nomenat comissari i visitador apostòlic de l'Orde Carmelità Descalç. Va ser un dels pocs catalans que assistí al Concili Vaticà I. Fou bisbe de Canàries i posteriorment de Barcelona, encara que per poc temps ja que aviat fou nomenat pel papa arquebisbe de
Sevilla, ciutat on exercí fins a la seva mort.
— El dia 8 del passat mes de març es va
celebrar el Dia Internacional de les Dones.
Santa Teresa va ser, sens dubte, un cas
especial entre les dones del seu temps. La
carmelita descalça Cristiana Dobner, una
de les escriptores i periodistes més prolífiques del món, diu que “la Santa és una
figura actual i útil per a les noves generacions”, i que “la societat del seu temps, gens
donada a la independència de la dona, en
la qual manaven els homes i les dones
s’havien d’adaptar, va ser incapaç d’aturar
-la i tallar-li les ales”.

LA MISSA DES DE CASA
Mentre duri el confinament per causa de la crisi del Covit-19,
la nostra comunitat transmet per internet la Santa Missa, els
dies laborables a les 9 i els diumenges a les 10 del matí.
També està previst que des de casa vostra es puguin seguir les
celebracions litúrgiques del Trio Pasqual de la comunitat.
Les emissions s’ofereixen des de la nostra pàgina web
www.carmelcat.cat/badalona
i des de la pàgina Facebook del P. Thomas:
Facebook/Thomas Palliparambil

AGENDA ABRIL 2020
3

Sant Francesc de Paula, ermità

5

Diumenge de Rams

9

Dijous Sant. En la Cena del Senyor

10

Divendres Sant. En la sepultura del Senyor

11

Dissabte Sant. Vetlla Pasqual

12

Diumenge de Pasqua de la Resurrecció

13

Dilluns de Pasqua

19

Diumenge II de Pasqua

21

Sant Anselm, bisbe i doctor

23

Sant Jordi, patró de Catalunya

25

Sant Marc, evangelista

26

Diumenge III de Pasqua

27

Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya

29

Santa Caterina de Siena, verge i doctora

*Les activitats pastorals i socials dels diferents grups de la comunitat, suspeses temporalment seguint les instruccions de les autoritats sanitàries i religioses, es reprendran tan aviat com torni a ser possible.
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HORARI D’EUCARISTIES

Carmelites Descalços

Dies feiners: 8.00 (7.45: Laudes),

Sant Miquel, 44 - Badalona.

9.00 i 19.30 (19.15: Vespres)

Tel. 933 891 659
www.carmelcat.cat/badalona
mail: badalona@carmelcat.cat

Dissabtes: 9.00 i 19.00
Diumenges i festes: 11.30, 12.30 i 19.00

