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Comunitat Cristiana
Carmelites Descalços de Badalona

AGENDA MARÇ 2021
Recés Arxiprestal de Quaresma. Matí. Parròquia Sant Josep
Dirigeix Mn. Andreu Oller, vicari episcopal
7 Diumenge III de Quaresma
13 VIII aniversari elecció papa Francesc
14 Diumenge IV de Quaresma
18 Conferència a càrrec del P. Juli González, ocd, a les 20 h.
“ Sant Josep: experiència de santa Teresa”
19 Sant Josep, espòs de la Benaurada Verge Maria
21 Diumenge V de Quaresma
23 Sant Josep Oriol, prevere
25 Pregó de Setmana Santa. A les 21 h. Per via telemàtica
26 Maria al peu de la creu
28 Diumenge de Rams
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* Cada divendres de Quaresma a les 8 de la tarda:
Reflexió amb els passatges del Viacrucis
* La benedicció de Rams i totes les celebracions de
Setmana Santa es faran seguint la normativa Covit del moment

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

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8.00 (7.45: Laudes),
9.00 i 19.30 (19.15: Vespres)
Dissabtes: 9.00 i 19.00
Diumenges i festes: 11.30, 12.30 i 19.00

La Quaresma no ens pertany, no
podem caure en la temptació de
col·locar-nos en el centre d'aquest
temps quaresmal, iniciat el Dimecres
de Cendra. Hi ha qui s’enganya en dibuixar un itinerari individualista, a la
manera de la societat actual, recorrent
a pràctiques devocionals i pietoses sense tenir en compte el missatge principal: «Arrepentiu-vos i confieu».

Déu està sempre en el centre de la
vida, també en la dimensió espiritual.
Això demana disponibilitat interior per
situar-nos en el camí del Senyor, permetent que sigui Ell i no nosaltres qui
transformi el nostre cor. Ell només ens
demana obertura i acolliment: confiar.
Més encara, aquesta predisposició
ens apropa al camí diví, no pas el fet de

demanar al Senyor allò que necessitem
que faci per a nosaltres o en nosaltres.
Mirem-ho a partir del tema de l'Aliança. En el Gènesi, el senyal de l’arc de
Sant Martí és el símbol de la promesa
de Déu: «Sortirà l'arc en els núvols i, en
veure'l, recordaré l'aliança perpètua, la
meva aliança, la que hi ha entre Déu i
tots els vivents, tots els qui viuen a la
terra».
Cal tenir present que la memòria
bíblica va més enllà de la mera evocació; té sempre una repercussió en el
present. Recordar l'Escriptura és actualitzar l'experiència dels esdeveniments
passats. El record és memorial. El
temps de Déu és sempre present, realitza i actualitza l'Aliança en cada moment de la història.

FESTIVITAT DE SANT JOSEP

RESSONS D’ARREU

El papa Francesc va declarar el 2021 any de
Sant Josep, una nominació molt ben acollida pel Carmel Descalç. Santa Teresa va ser
una gran devota de l’espòs de Maria i sempre recomanava la seva intercessió: “Y tomé por abogado y señor al gloriosos san
José y me encomendé mucho a él. (...) No
me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado
nada que no me lo haya concedido”.
Una devoció que entre els carmelites catalans sempre ha tingut un gran relleu, N’hi
ha prou en recordar que Sant Josep era el
patró de l’antiga província de Catalunya i
Balears.

Conferència Quaresmal Arxiprestal
Dijous 18 de març, a les 20 h., a la nostra església

Sant Josep: experiència de santa Teresa
P. Juli González, ocd

ESPERANÇA
DEL MISSATGE DEL PAPA FRANCESC
PER A LA QUARESMA DE 2021

En l’actual context de preocupació en el que vivim i en el que tot
sembla fràgil i incert, parlar d’esperança podria semblar una provocació. A la Quaresma, estem més
atents a dir paraules d’alè, que reconforten, que enforteixen, que
consolen, que estimulen», en lloc de

paraules que humilien, que entristeixen, que irriten, que menyspreen.
A vegades, per donar esperança,
n’hi ha prou amb ser una persona
amable, que deixa de banda les seves ansietats i urgències per prestar
atenció, per regalar un somriure,
per dir una paraula que estimuli, per
possibilitar un espai d’escolta enmig
de tanta indiferència.

— D’entre les moltes anècdotes
que s’expliquen de santa Teresa de
Jesús, n’hi ha una de molt graciosa.
En un dels seus desplaçaments per
fer una fundació es va girar molt
mal temps i el vent i pluja castigaven els viatgers. De sobte, els cavalls es van encabritar, el carruatge
va bolcar i tots plegats van anar a
parar als tolls freds de la vorera de
la carretera. Quan la Santa es va
poder aixecar, mentre respirava
congelada pel fred, s’assegué en
una pedra i es queixà dient:
“Senyor, m’he consagrat totalment als teus interessos i tu em fas patir d’aquesta
manera?”. “Teresa -va respondre el Senyor- així tracto els meus amics!”. “Ah, -va
afegir la Santa- és per això que en teniu tan pocs!”.

— Henry Bergson (1859-1941) filòsof i premi Nobel de Literatura, considerat el
màxim exponent de l’espiritualisme francès, d’origen jueu, va escriure que
“Llegint san Joan i santa Teresa em va impressionar aquella nota de realisme que
no enganya”. Davant el misticisme antic –el neoplatònic i l’oriental–, que considerava un misticisme de la contemplació que no ha creia en l’eficàcia de la acció
humana, Bergson situa el misticisme absolut dels grans místics cristians, entre els
qual senyala santa Teresa de Jesús. Pels representants d’aquest misticisme, l’èxtasi no és un punto d’arribada sinó de sortida vers una acció eficaç en el món.
— El diccionari.cat defineix la paraula bilocació (del llatí bilocatio) com
“presència simultània d’una persona en més d’un lloc”. Segons Joan Amades, el
barceloní sant Josep Oriol, la festivitat del qual se celebra aquest mes de març,
va ser un sant miracler i, entre molts altres, tenia aquest do sobrenatural. El folklorista ho explica així al seu Costumari Català: “Sant Josep Oriol anava molt a fer
oració al convent dels pares carmelites dels afores de Gràcia, o sia on avui en diem els ‘Josepets’. Sempre hi anava a peu, i mai no estava ni un segon pel camí,
car just a la mateixa hora que sortia de Barcelona arribava als Josepets, i viceversa. Moltes vegades, diverses persones havien fet la prova rellotge en mà”. Probablement a molts els agradaria tenir aquest do, o no.

