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▪

Jornada Pro orantibus

El diumenge 27, festivitat litúrgica de la Santíssima Trinitat, es va celebrar la jornada Pro Orantibus,
dedicada a la vida contemplativa. La Conferència Episcopal Espanyola, atès que enguany és Any
Teresià, proposà com a lema per la celebració un pensament de santa Teresa de Jesús. El pensament
escollit va ser: “Només vull que el mireu a Ell” (C 26,3).
▪

Arxiu Carmelites Descalços Catalunya i Balears

La pàgina Facebook de “Arxiu dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears”, que complementa la
web “Castell Interior”, manté una gran activitat informativa. Les entrades que publica la nostra
arxivera Mercè Gras són sempre interessants i ajuden a mantenir el caliu del Carmel teresià d’aquest
racó català de la nostra actual Província Ibèrica.
▪

Dels convents

Lleida
— Les festes de Sant Anastasi, al voltant del dia 11
de maig, han marcat el ritme del mes de la nostra
ciutat i també, d’alguna manera, el de la nostra comunitat cristiana.
— Tanmateix, han estat les primeres comunions
dels infants les que han ocupat el dia a dia del
Santuari i de la Parròquia. El col·legi Episcopal i el
de les Dominiques han celebrat les primeres comunions a casa nostra.
Pel que fa al nostre Santuari-parròquia, les trobaSant Anastasi, patró de Lleida i Badalona,
des amb els pares i mares dels infants de primera
passa en processó pel davant del convent badaloní.
comunió, la renovació de les promeses del baptisme per part dels nens i nenes acompanyats dels pares i padrins, i la celebració joiosa de la primera
comunió del dia 20 han estat un bon exercici pastoral. Donem les gràcies a les catequistes que durant
tot el curs han estat acompanyant els nens i nenes tant en les hores de catequesi com en les
eucaristies dominicals.
— El dia 21 de maig van començar les obres de remodelació del primer i segon pis del nostre convent
de Lleida. Aquestes dues plantes les lloguem a EDUVIC, una cooperativa sense afany de lucre. En
aquest espai seran acollits i educats una vintena d'infants i adolescents immigrants que depenen de la
Generalitat de Catalunya. Esperen que les obres estiguin acabades abans del mes d'agost. El religiosos
es traslladaran a l’antiga caseta que va ser el convent dels frares. La planta baixa, amb els despatxos de
la parròquia i de la revista, continuaran tenint la mateixa funció que fins ara. D’aquesta planta, EDUVIC
solament ocuparà l’antiga recepció del carrer Bisbe Irurita.
— El dia 26 i a l’eucaristia de les 19,30 vam administrar el sagrament de la unció dels malalts a més de
setanta fidels.

Badalona
— També a Badalona vam celebrar les festes del patró sant Anastasi. El P. Jesús va concelebrar a l’ofici
que es va celebrar a la parròquia de Santa Maria el dia 11. A la tarda, el Sant ens tornà la visita passant
amb tot el seu seguici pel davant de la nostra església del Carme.
— Pel que fa al temps pasqual, la joia dels sagraments ha presidit les nostres celebracions. En primer
lloc, el dia 4 vam tenir la Unció dels Malalts, amb l’organització del grup de Pastoral de la Salut.
L’endemà, 9 joves van rebre el sagrament de la Confirmació de mans de l’arquebisbe Joan Josep
Omella que, per primera vegada, visitava la nostra comunitat. Finalment, els dos darrers diumenges de
mes, dues tandes de comunions amb 29 infants que van rebre aquest sagrament per primera vegada,
amb la conseqüent moguda de reunions i preparatius amb ells i les famílies.
— La vigília de la Pentecosta vam celebrar al pati la Vetlla de l’Esperit amb una eucaristia participada
per un centenar d’assistents. Els diferents grups de la casa van animar l’homilia i els monitors de
l’esplai van tenir cura de la conducció dels cants. Com cada any, la festa acabà amb una botifarrada de
germanor.
— El P. Agustí Borrell ha estat tres dies amb nosaltres; durant aquests dies ha pogut visitar la seva
família i les carmelites de la Federació de la Mare de Déu de Montserrat. El P. Juli s’ha desplaçat un cap
de setmana a Mallorca per continuar la seva tasca de formació al Carmel Seglar. El P. Jesús ha assistit a
les trobades del Consell Arxiprestal.
▪
Monges
— El passat mes de maig es va presentar la instrucció vaticana Cor orans, sobre la vida contemplativa
que afecta unes 38.000 monges, entre les quals les nostres carmelites descalces. El diari digital
“Catalunya Religió” ofereix l’opinió de la priora del monestir de Mataró Anna Boj comentant aquest
document que ara està pendent de debat a les comunitats. Ho podeu llegir a:
www.catalunyareligio.cat/ca/monges-contemplatives-autonomia-en-quarantena
— Avui sortirem de l’àmbit del nostre Orde per parlar d’una religiosa clarissa. Aquests dies ha causat
una gran joia en els àmbits religiosos de Badalona la promulgació del papa Francesc del decret relatiu a
les virtuts heroiques de la Serventa de Déu Francesca de les Llagues de Jesús (Coloma Antònia Martí i
Valls), religiosa clarissa del monestir de la Divina Providència de la ciutat. Coneguda al seu temps com
"la Colometa de can Peixau", va néixer a Badalona l’any 1860 i va morir jove, l’any 1899. Joan Rosàs,
autor de la biografia annexa a l'expedient de la seva causa, diu d'ella: "Sor Francesca no va fer res
d'extraordinari, però el que ha de fer una bona monja ho va fer amb perfecció."

▪

A qui hem de felicitar per juny?

Onomàstica:
—Dia 1: Justine/Birendra Singh
—Dia 13: Lean Kooranerulil
—Dia 21: Lluís Romagosa
—Dia 24: Joan Badia
Aniversari de naixement:
—Dia 6: Enric Camps (84)
—Dia 29: Josep Ignasi Ullés (90)
—Dia 30: Tomàs Badia (87) i Joaquim Castell (82)
D’ordenació: —Dia 24: Agustí Borrell (33)
—Dia 28: Lluís Romagosa (54)

