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BENAURATS ELS HUMILS
El llibre de Les Morades de
santa Teresa de Jesús és tot
un manual de recerca i trobada amb Déu. L’ànima, la persona, a mesura que es va internant a les estances més
profundes del seu Castell Interior, es va obrint i abandonant
més i més al coneixement de
l’Amor, així en majúscula.
Per a santa Teresa, després
del pas per la segona estança
on tracta dels hàbits en la pregària, en especial la perseverança, com actituds necessàries per avançar, passar a la tercera implica un despreniment
dels egoismes, del jo davant
els altres, posant en valor les
coses petites en un acte d’humilitat sincera com a preparació per a una profunda i autèntica relació amb Déu, amb
el pròxim i amb la creació sencera.
El fet que l’orant hagi adquirit
el domini de si mateix mitjançant tècniques de
pregària no significa que ja estigui preparat per a
l’encontre. Hi ha el perill de pensar que, gràcies al
propi esforç, ja es té tot guanyat quan, segons Teresa, ara és el moment de fer un exercici d’humilitat autèntica, per reconèixer que és Déu qui ens
cerca a nosaltres.
La humilitat és la virtut capital del cristià, la que

ens ajuda a despendre’ns de totes les càrregues
inútils per viure en autèntica llibertat.
Tot això, què ens diu a nosaltres que ens ha tocat
viure un temps i una situació molt concreta?
Claudia Morales Cueto en un treball titulat
“Tercera Morada, aprendre a ser humil”, escriu:
«Les proves són les situacions adverses que ens cal
afrontar en la vida, són part de la nostra naturale-

sa humana com la malaltia i la mort o altres pèrdues. La situació de pandèmia actual és una gran prova per a tots, a diferents nivells (…). No és que Déu
jugui amb l'ésser humà “disposant” que pateixi. Els
canvis i les dificultats són situacions que es presenten en la vida, davant les quals tenim la llibertat
d’escollir com les volem viure.»
I ens convida a plantejar-nos algunes preguntes:

- Estic disponible pel servei?
- Confio en Déu?
I la pregunta més important:
Com puc créixer en la meva relació amb Déu i amb
els altres? Com estic convidat a comunicar amor, a
conrear la pau, a expressar bondat i generositat en
aquesta situació crítica?»
I acabem amb una dita de sant Joan de la Creu:

«- Com he viscut aquesta circumstància?
- Em costa renunciar a alguns hàbits, a la comoditat?

«Déu per enamorar-se de l’ànima, no es fixa en la
seva grandesa, sinó en la grandesa de la seva humilitat». (Dichos de Amor y de Luz. 102).

FESTES DEL CARME
Del 13 al 15 de juliol, Tridu Marià Ecumènic

Dijous, dia 16
Solemnitat de la Mare de Déu del Carme

Maria en les tradicions cristianes
19.30 Eucaristia i homilia
- Dilluns, 13. P. Alfons García Burgas,
de l’Església Ortodoxa d’Antioquia
- Dimarts, 14. Daniel Posse,
pastor de l’Església Evangèlica del Setè Dia
- Dimecres, 15. Mn. Armand Puig, prevere
amb la participació del cantautor Lluís Platero.

19.30 Missa solemne
presidida per Mns. Antoni Vadell,
bisbe auxiliar de Barcelona

HORARI EUCARISTIES ESTIU

COLÒNIES DE L’ESPLAI

Durant el mes de juliol se suprimeix la missa de
les 8.00 del matí.

Els nens i nenes de l’esplai tindran una setmana de colònies i campaments a la Pobla de Lillet, del 20 al 26 de
juliol. Després de contemplar les diferents possibilitats,
els monitors han decidit escurçar la durada habitual de
deu dies i adaptar-se als protocols establerts. Han hagut
de fer cursos de protocol i d'higiene i repensar les activitats per poder seguir les mesures de distanciament, ratis
de grups, normes d'higiene... Tot el nostre agraïment i
de les famílies per la seva dedicació als més petits.

Misses mes d’agost al Centre de Badalona:
Laborables:
8.00 h. Monestir de la Providència
11.00 h. Parròquia de Sant Josep
19.30 h. Comunitat Carmelites
20.00 h. Parròquia de Santa Maria
Dissabtes i vigílies
8.00 h. Monestir de la Providència
11.00 i 20.00 h. Parròquia de Sant Josep
19.00 h. Comunitat Carmelites (dia 14, 19.30 h.)
20.00 h. Parròquia de Santa Maria
Diumenges
9.30 h. Monestir de la Providència
11.00 i 20.00 h. Parròquia de Sant Josep
11.30, 12.30 i 19.00 h. Comunitat Carmelites
9.00, 11.30 i 20.00 h. Parròquia de Santa Maria

Enguany queden suspesos altres actes habituals
del programa (ballada de sardanes, actuació de
corals i el refresc de després del dia del Carme).

CAPÍTOL PROVINCIAL
Del 20 al 25 de juliol es reunirà al Centre Internacional
Teresià i Santjoanista (CITeS) d'Àvila el Capítol de la Província Ibèrica de Santa Teresa. Aquestes trobades triennals tenen com a objectiu revisar l’estat de la província
pel que fa la normativa general de l’orde, l’elecció o renovació del govern provincial, l’economia i la composició
de les diferents comunitats provincials. Les monges carmelites descalces, l’Orde Tercer i els laics, hi són convidats per expressar les seves aportacions.

Mitjan el segle XII, al Mont Carmel, un grup d’eremites es reunia en una petita capella que havien aixecat enmig de les seves cel·les per pregar en comunitat. Era el centre de les seves vides i el lloc on cada dia celebraven plegats l’Eucaristia. Aquesta capella la van dedicar a la Mare de Déu, a la qual havien escollit per Patrona,
comprometent-se a servir-la fidelment i a demanar confiadament la seva protecció. Estaven
orgullosos de ser coneguts com "Germans de la
Benaurada Verge Maria del Mont Carmel”, eren
els primers Carmelites.
Segles abans, Maria de Natzaret havia acceptat
la proposta de ser la Mare del Salvador. Ella meditava tots els esdeveniments de la seva vida i
va ser capaç de veure-hi l’acció de Déu. No se’n
vanagloriava, d’aquesta missió, sinó que lloava
el Senyor que s’havia fixat en la seva humilitat
per fer grans coses en Ella. L’Evangeli ens diu
que estava amb Jesús en unes noces a Canà de
Galilea al començament del seu ministeri públic
i que va assistir a la seva mort en creu, on es
convertí en Mare de tots els creients: “Aquí tens

la teva Mare!”. Pels Fets dels Apòstols, també
sabem que Maria es trobava en el Cenacle, juntament amb els altres deixebles, pregant i esperant l'arribada de l'Esperit Sant.
Maria sempre presideix la nostra vida. Els carmelites, religiosos i seglars, ens sentim guiats i
protegits. Durant segles, l'escapulari del Carme
ha sintetitzat la nostra relació amb la Mare de
Déu. Constitueix una part de l'hàbit tradicional
de l’Orde com a mostra de consagració a Maria,
i és un símbol que convida a revestir-se de les
seves virtuts i a acceptar la seva protecció. En
ella, la família carmelitana hi troba la imatge
perfecta de tot el que espera: entrar en una relació íntima amb Crist, estar oberts a la voluntat
de Déu i deixar-se transformar per la seva Paraula.
Elies i Maria són les figures inspiradores per a
tots els carmelites. Tenen un paper importantíssim en la nostra vida i espiritualitat, per això
l'Orde es declara pertanyent a Maria i veu en
Elies el seu Pare espiritual.

VA MORIR EL
P. TOMÀS BADIA

El dijous 4 de juny, al migdia, va morir a la comunitat
de Badalona el pare Tomàs Badia i Carrera, carmelita descalç nat a Mollerussa el 30 de juny de 1931. Li faltava
menys d’un mes, doncs, per complir els 89 anys, dels quals
69 de vida religiosa i 62 de sacerdot.
La missa exequial, presidida pel P. Joan Badia, conseller
provincial i amic del P. Tomàs, es va celebrar a la nostra
església de la Mare de Déu del Carme de Badalona, amb
les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries i religioses. Van assistir al funeral prop d'un centenar
de persones, entre familiars, germans de l'orde i amics i
amigues del P. Tomàs. La cerimònia es va retransmetre pel
canal de Facebook de la comunitat atenent les demandes
de persones que no podien assistir personalment a la cerimònia.
Amb 29 anys va venir destinat a Badalona on es va fer
càrrec de la Joventut Carmelitana. Aquí pogué desenvolupar tota la seva capacitat com a animador de joves, gràcies
a la seva proximitat i empatia. Són memorables la seva feina amb l’escolania, el teatre, fins i tot arribà a organitzar
una lliga de futbol amb equips federats, a més de tota mena d’activitats que van atraure un gran nombre de nois i
noies a la comunitat carmelitana. Tota aquesta feina la repetí a Barcelona quan, pocs anys després, va ser destinat al
convent de la Diagonal on residí una colla d’anys.
De sempre, però, la seva gran passió va ser la Litúrgia.
Gran coneixedor del ritual, revestia de gran solemnitat totes les celebracions allà on era destinat.
El 1993 tornà a Badalona on, per renúncia del prior,
exercí aquesta responsabilitat durant un parell d’anys. En
aquests anys començà a recuperar l’escolania que s’havia
extingit, amb les nenes -i algun nen- filles de gent de la comunitat i de la catequesi. Un grup que anà creixent i sempre li ha fet costat, amb trobades periòdiques fins als seus
últims dies. També se sentia orgullós de promoure el full
informatiu mensual que ell tenia cura d’editar en aquell
temps.
A partir de l’any 2005, el P. Tomàs va residir a les comunitats de Lleida i Barcelona. En aquesta darrera, i mentre li va ser possible, es feu càrrec de la sagristia. Ja en els
darrers temps, va manifestar que volia acabar als seus dies
a Badalona, segurament pels records i amistats que l’han
acompanyat fins ara. Ara, ben acompanyat pels seus germans de la comunitat, ha tornat al Pare.

RESSONS D’ARREU

— Poques figures com santa Teresa de Jesús hau-

ran despertat l’interès d’escriptors, autors teatrals
i cineastes per desenvolupar les moltes vessants
de la personalitat de la nostra carmelita. Contínuament assistim a presentacions d’obres sobre
aquesta dona “lliure i contradictòria, la qual cosa
la converteix en un personatge lluminós”, segons
Paula Ortiz, coneguda directora aragonesa que
prepara una nova pel·lícula sobre la santa per a
l’any vinent.
— La historiadora i arxivera dels carmelites descalços Mercè Gras ofereix al seu blog un interessant treball sobre fra Damià dels Apòstols (1704-1780). Fra Damià dissenyà, a més de
diferents obres en convents i esglésies, una important obra civil: els primers projectes sobre els regadius del delta de l’Ebre, on ja figuraven els dos canals, a banda i banda del riu,
prenent com a punt de partença l’assut de Xerta. El projecte incloïa una sèrie d’obres de
sanejament del delta mitjançant el dessecament i la dessalinització de les zones pantanoses, que després serien regades amb aigua de l’Ebre. (Es pot llegir tot l’article al blog Castell Interior.)
— «Tant de bo sigueu sempre
nenes en esperit», va dir el papa
Francesc en una trobada amb un
centenar de religioses reunides
en el monestir de les carmelites
descalces de la capital de Madagascar, Antananarivo, durant la
seva visita del setembre passat a
aquest país africà. En una xerrada
improvisada, el Papa animà les
monges a parlar amb la priora si
veien alguna cosa que les intranquil·litzava, «tot i que algunes
priores no siguin el Premi Nobel
en simpatia». Francesc es dirigí a les religioses d’una manera molt col·loquial i demanà que
el perdonessin pel seu llenguatge una mica “folklòric”, perquè «he preferit no parlar-vos de
teologia, sinó de la meva experiència amb una santa», referint-se a santa Teresina de Lisieux, de qui digué «m’acompanya sempre en la meva vida».

AGENDA ESTIU 2020
JULIOL
3

Sant Tomàs, apòstol

5

Diumenge XIV de durant l’any

7

La Benaurada Verge Maria, Mare de la Divina Gràcia

11

Sant Benet, abat, patró d’Europa

12

Diumenge XV de durant l’any

13

Sta. Teresa de Jesús dels Andes, carmelita descalça

14

Sant Camil de Lel·lis, prevere

15

Sant Bonaventura, bisbe i doctor de l’Església

16

MARE DE DÉU DEL CARME

19

Diumenge XVI de durant l’any

20

Sant Elies, profeta

22

Santa Maria Magdalena

23

Santa Brígida, religiosa, patrona d’Europa

25

Sant Jaume, apòstol

26

Diumenge XVII de durant l’any

29

Santa Marta

31

Sant Ignasi de Loiola, prevere

AGOST
1

Sant Alfons Maria de Liguori, bisbe i doctor de l’Església

2

Diumenge XVIII de durant l’any

4

Sant Joan Maria Vianney, prevere

6

La Transfiguració del Senyor

7

Sant Albert de Tràpani, carmelita

8

Sant Domènec de Guzmán, prevere

9

Diumenge XIX de durant l’any

10

Sant Llorenç, diaca i màrtir

11

Santa Clara, verge

14

Sant Maximilià Maria Kolbe, prevere i màrtir

15

Assumpció de la Benaurada Verge Maria
Festa Major de Badalona

16

Diumenge XX de durant l’any

20

Sant Bernat, abat i doctor de l’Església

21

Sant Pius X, papa

22

Benaurada Verge Maria Reina

23

Diumenge XXI de durant l’any

24

Sant Bartomeu, apòstol

26

Santa Teresa de Jesús Jornet, verge

27

Santa Mònica

28

Sant Agustí, bisbe i doctor de l’Església

29

El martiri de Sant Joan Baptista

30

Diumenge XXII de durant l’any

SETEMBRE
1

Santa Teresa Margarida Redi, carmelita descalça
250è aniversari de la seva mort

3

Sant Gregori el Gran, papa i doctor de l’Església

6

Diumenge XXIII de durant l’any

8

Naixement de la Benaurada Verge Maria

9

Sant Pere Claver, prevere

12

Beata Maria de Jesús, carmelita descalça

13

Diumenge XXIV de durant l’any

14

L’Exaltació de la Santa Creu

15

Mare de Déu dels Dolors

16

Sant Corneli, papa, i sant Cebrià, bisbe, màrtirs

17

Sant Albert de Jerusalem, bisbe, legislador dels carmelites

20

Diumenge XXV de durant l’any

21

Sant Mateu, apòstol i evangelista

23

Sant Pius de Pietrelcina, prevere

24

La Mare de Déu de la Mercè, patrona de l’arquebisbat de Barcelona

27

Diumenge XXVI de durant l’any

29

Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael

30

Sant Jeroni, prevere i doctor de l’Església

Comunitat Cristiana
Carmelites Descalços

HORARI D’EUCARISTIES

Sant Miquel, 44 - Badalona.

9.00 i 19.30 (19.15: Vespres)

Tel. 933 891 659

Dissabtes: 9.00 i 19.00

www.carmelcat.cat/badalona

Diumenges i festes: 11.30, 12.30 i 19.00

mail: badalona@carmelcat.cat

* Juliol: se suprimeix la missa de les 8.00
Agost: Només hi ha missa a les 19.30

Dies feiners*: 8.00 (7.45: Laudes),

