JORNADA DE GERMANOR DE LA FAMÍLIA CARMELITANA A VIC
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El Carmel Teresià de Catalunya va viure ahir, a Vic una jornada de família plena de sensacions i
vivències. Amb una assistència molt notable procedent de diferents punts de la nostra geografia,
la vintena trobada anual es va anar desenvolupant pels àmbits, religiós, cultural i gastronòmic
fins a l’esclat de joia col·lectiva de la sobretaula.

Al matí, les diferents comunitats vingudes en autocar, amb Barcelona, Badalona, Lleida i
Tarragona com a punts centrals de sortida, (frares i monges carmelites descalços, religioses
d’altres congregacions vinculades a l’orde, gent del Carmel seglar i del laïcat de les nostres
cases…), s’anaren concentrant a la plaça de la catedral per visitar la seu i el museu Diocesà en
grups reduïts. El P. Juli, fill de la ciutat, exercí de guia documentat en la primera part de la visita.
Pel que fa al museu, que aplega infinitat de joies del romànic i el gòtic, bàsicament d’esglésies i
llogarets del territori diocesà, se’ns serví un tast molt acurat que ens deixà prou regust com per
motivar-nos a fer-hi una visita més complerta en una altra ocasió.

L’Eucaristia, eix central de la trobada, es va celebrar en el Monestir de Santa Teresa de les
Carmelites Descalces. Presidí el vicari general, P. Agustí Borrell, i va ser concelebrada pels
religiosos assistents. A l’homilia, el P. Agustí destacà la gran riquesa de l’orde, per la gran varietat
de seguidors de santa Teresa estesos arreu del nostre món, units pel seu carisma d’intimitat
mística i joia fraterna.
L’estona del dinar va
continuar fomentat aquest
esperit d’alegria que esclatà a
la sobretaula gràcies als bons
oficis d’un hàbil animador
que, amb els seus cants i balls,
contagià i engrescà tothom a
participar activament de la
festa.
Al final de la tarda, ens
retrobàrem en el monestir de
les carmelites per tancar la
jornada amb un senzill acte
commemoratiu dels 450 anys
de l’inici del Carmel Teresià
masculí a la petita localitat de
Duruelo (Àvila), allà pel mes de
novembre de 1568. La lectura
i cant de poemes de sant Joan
de la Creu i una breu pregària
serviren de comiat de la
jornada. Tot seguit una estona
per donar un vol per la plaça
de Vic, algunes compres i
retorn a les respectives
comunitats.

