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▪ Vic acull la XX Trobada de la Família Carmelitana
El primer dissabte d’octubre, el Carmel Teresià de Catalunya va
viure 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, van visitar la catedral i el museu Diocesà. L’Eucaristia, eix central de la trobada, es va
celebrar en el Monestir de Santa Teresa de les Carmelites Descalces, presidida pel vicari general, P. Agustí
Borrell.
L’estona del dinar va continuar fomentat aquest esperit d’alegria que esclatà a la sobretaula gràcies als bons
oficis d’un hàbil animador. Al final de la tarda, ens retrobàrem en el monestir de les carmelites per tancar la
jornada amb un senzill acte amb la lectura i cant de poemes de sant Joan de la Creu i una breu pregària. Tot
seguit una estona per donar un vol per la plaça de Vic, algunes compres i retorn a les respectives comunitats.

▪ Glosa i lectures dominicals en català
Ja fa més de dos anys que la pàgina web de la Província Ibèrica publica setmanalment, en català i castellà, una
reflexió sobre les lectures de cada diumenge. Pot ser una eina més per a reforçar la tasca pastoral de les nostre
comunitats. (http://www.ocdiberica.com/ca/lectura_dominical)

▪ Comunitats
Barcelona
— Mes ple de ressò carmelità: santa Teresina, Trobada carmelitana a Vic amb les presències de Teresa i Joan
de la Creu, festa de santa Teresa... I presència a casa nostra de malalts.
— Amb El P. Miquel ens ha agafat fluixera, menja poc, no pot caminar, no fa exercici, i l'hemodiàlisi per
company inseparable. Segur que pateix molt, però ho fa amb cara de pòquer o d’estoïcisme cristià.
— El P. Josep o és una enciclopèdia mèdica amb cames, o no li acaben d'encertar. Aquest dilluns 29, l'han
intervingut amb èxit i es menjarà les castanyes a casa (esperem). A veure si en surt amb forces.
— La resta, el Joan, prior, i el sotsprior Pere Màrtir han fet anys, els dos Enrics ben dinàmics i el Gabriel,
anem fent i ens defensem com pertoca als últims de Filipines (de l'extinta Prov. de Sant Josep de Catalunya i
Balears). També ens ha visitat el P. Lluís de Lleida. Celebràrem gloriosament el 91 aniversari del degà de
“l’extinta", l'Enric Alberich i Martí. Per molts anys!

Badalona
— Aquest mes de les nostres Teresa de Liseux i Teresa d’Àvila, hem tingut doble festa amb eucaristies
concelebrades. El dia de la fundadora, que marca l’inici de les activitats de la comunitat, va presidir missa
solemne el bisbe emèrit de San Carlos (Veneçuela) mons. Tomàs Jesús Zárraga, el qual resideix temporalment
a la Cartoixa de Montalegre refent-se de la seva salut. Al final de l’homilia, ens va convidar a col·laborar en una
campanya, que ell mateix coordina, per ajudar a minorar les greus necessitats del seu país. Com a prepació de
la festa, el dia 11 el P. Jesús va fer una xerrada sobre “L’actualitat del missatge de santa Teresa”, la qual va
repetir l’endemà a Tarragona. També tinguérem una Vetlla de Pregària Teresiana.
— Altres actes destacats del mes han estat: la missa de començament del curs de la catequesi amb assistència
de catequistes, infants i famílies de tot l’arxiprestat de Badalona Nord, Montgat i Tiana; la mostra “Expobíblia”,
en una carpa al pati, que ha estat possible gràcies a l'Església Adventista del Setè Dia de Badalona, amb
participació el dia de la inauguració d’un pastor protestant, un prevere ortodox i el nostre arxiprest; una
xerrada del cicle “Any Raimon Panikkar” i el primer concert del Cicle Cantates Solidàries de Bach, que organitza
el Conservatori de Música en benefici de la tasca social de la nostra comunitat.
— Pel que fa als nostres frares, el germà Jordi s’està fent càrrec de la cuina, entre moltes altres coses, a causa
de la baixa mèdica de la cuinera. El P. Justin va celebrar els seus 5 anys d’ordenació i segueix preparant la seva
tesina. El P. Thomas, que celebra una missa en anglès els diumenges, assisteix a classes de català i castellà i ja
comença a dir alguna cosa en català, com ara part de la pregària eucarística de la missa. El P. Juli va assistir a la
celebració de les Noces d’Or de professió de la germana Àngels Arregui de les Carmelites de Sant Josep. Uns
dies després, ell mateix predicà un Recés Espiritual a tot aquesta comunitat de religioses d’Horta. A més,
predicà la novena de santa Teresa en el monestir de les descalces de Palma de Mallorca i presidí la solemne
concelebració del dia de la Santa en nom del bisbe. El P. Jesús, que va celebrar religiosament i gastronòmica,
amb el P. Agustí i altres companys, els seus 40 anys de professió a Madrid, va tenir unes hores de convivència
amb els monitors de l’esplai a Viladrau, va reunir el Consell Pastoral Plenari i ha fet una xerrada per l’Aula
Universitària de la Gent Gran, al Teatre Zorrilla. Però, a més, també té temps per sumar anys i ja ha arribat als
60! Felicitats! Finalment, ens visità el P. Joan Badia, conseller provincial, per parlar de la viabilitat econòmica
de la casa i del programa d’obres de millora que s’està estudiant.

Lleida
— El dia 1 d’octubre vam celebrar la festa de Santa Teresina amb tota l’alegria que correspon com a patrona
del Santuari i titular de la parròquia que és. Era dilluns i l’assistència de fidels no va ser nombrosa, però és ben
cert que la del vespre va ser la solemne amb la paticipació de la coral “Flor del Carme”.
— Des d’aquest mitja de comunió, volem donar les gràcies a les nostres germanes Carmelites Descalces e Vic
per la seva col·laboració fraterna i incondicional en la Trobada de la Família Carmelitana. Va ser una experiència “teresiana” molt gratificant.
— La festa de la nostra santa fundadora la vam començar la vigília. Després de l’eucaristia de 2/4 de 8 del
vespre, la coral “Units pel cant” van fer un concert de 40 minuts. I el dia 15, l’eucaristia del vespre va ser la
solemne, presidida pel P. Lluís Romagosa.
— El primer diumenge d’octubre vam començar l’eucaristia familiar amb la participació del 25 nens i nenes,
tant de la parròquia com del col·legi de les Dominiques.
— El P. Vicent, després d’un més llarg de treball a Centreamèrica, s’ha incorporat a la comunitat, tot i que
encara continuem acollits a la Casa Sacerdotal del bisbat de Lleida. Les obres estan en la seva etapa final.

Residència del Sant Crist d’Igualada
El P. Josep Ignasi i el P. Joaquim estan molt a gust i ben cuidats per
les germanes i personal de la residència. Van rebent visites
regularment dels seus germans religiosos, amics i familiars. A la
imatge que adjunem tenim una mostra saludable del seu bon
humor.

▪ Monges
— Monestir de Terrassa. Els dies 1-3 d’octubre les germanes Anna Maria i Àgueda van participar en un curset
organitzat per la federació d’Aragó-València al Desert de les Palmes sobre la “Cor Orans”, instrucció que
aplica les normes de la Constitució ”Vultum Dei quaerere” per a les contemplatives. Seguidament les
presidentes i secretàries de les federacions d’Espanya vam assistir convidades al seminari d’Àvila a la
presentació d’aquesta Instrucció, que ens va fer el P. José Rodríguez Carballo, ofm secretari de la
Congregació per a la Vida Consagrada. El dia de santa Teresa, el bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses, va presidir l’Eucaristia de la festivitat al nostre monestir. En acabar la celebració va saludar la
comunitat de les carmelites descalces i els nombrosos feligresos assistents. Finalment, el dia 31 hem assistit
una jornada de formació al monestir de Tarragona amb el P. Agustí Borrell. Un mes una mica mogut.
— Monestir de Girona. El dia 7 va tenir lloc al nostre monestir l'acte de l'inici de curs de les comunitats de
vida consagrada de la nostra diòcesi, presidit pel bisbe Francesc i preparat i presentat per la delegada
episcopal per la VC Pilar Pina, operària parroquial. La germana Anna Boj, priora de Mataró, va fer una reflexió
sobre l'expressió "No os pido más que le miréis" amb que la Santa Mare anima a posar-se en contacte amb
Jesús pel calmí més senzill i planer de mirar-lo i comprovar que Ell ja ens estava mirant... La germana Clara de
les clarisses de Vilobí d'Onyar va fer una pregària d'adoració amb gestos i música, convidant a participar-hi.
El nostre bisbe, Francesc també ens presidí l' Eucaristia en la solemnitat de santa Teresa acabant l'homilia
recitant amb molta unció un parell de poesies de la Santa Mare.
— Les carmelites missioneres, del 15 al 20 d’octubre, amb el lema “Conèixer i assaborir”, van celebrar unes
jornades de portes obertes del Centre Francesc Palau de Barcelona, per presentar públicament la casa que
han reformat per poder oferir un espai en el qual des del silenci i en solitud, cercar el sentit interior. Entre
altres activitats programades, el P. Miguel Márquez, provincial dels carmelites descalços, i Carmen Parra,
carmelita missionera, van parlar de la humilitat, humor i humanitat de Teresa que la va portar a saber
afrontar les seves dificultats personals, de la mateixa manera que Joan de la Creu i Francesc Palau varen
saber ressorgir i créixer a partir de les adversitats amb les quals es varen haver de trobar.

▪ A qui hem de felicitar pel novembre?
Onomàstica:
—Dia 30: Andrew Llanes

—— Carmelites Descalços de Catalunya i Balears ——

