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▪

90 anys del P. Josep Ignasi

El P. Josep Ignasi Ullés ens ha arribat als 90. Tota una vida dedicada a
l’orde del Carmel descalç, molts anys de la qual dedicats a l’apostolat
amb els joves. La pulcritud, la senzillesa i l’esperit teresià han estat les
característiques que ha impregnat en tots aquells que han tingut la sort
de conviure amb ell. Pare Josep Ignasi, “Padre”, moltes felicitats i per
molts anys!

▪

Dels convents

Barcelona
— Bé, s'acosta la fi del juny i... ací teniu notícies. La nostra comunitat no té temps d'avorrir-se, és com els
adolescents, sempre descobrint... i és que tots tenim cops amagats i a la nostra edat!
— D'ençà que ha tornat el P. Miquel a la comunitat, i bastant millorat per cert, no hem parat. Sis concerts, festa
natalici de l'Enric Camps (ara hem de precisar amb això dels Enrics). N’ha fet 84.
— Pel que fa a visites, per aquí han passat el P. Francesc X. Fuentes, prior de Tenerife, company del nostre Pere
Màrtir; les germanes de la Federació Verge de Montserrat, OCD, que també ens van acompanyar a l'hora de
l'àpat; el P Juanjo, comptable provincial, per dur el resum de l'any comptable a cada comunitat; i, per “visitones”
mèdiques, l’emèrit P. Lluís que ens fugí la vigília del seu sant.
— Vam tenir reunió comunitària per tal d'arreglar l'horari d'estiu, les festes del Carme (farem tridu preparatiu a
la festa grossa) i regular les vacances per tal d'oferir els serveis als nostres fidels com si res no hagués passat. I
amb la traca final “verbenera” de Sant Joan, festa del prior, hem acabat el mes. El proper ja us direm més coses.

Lleida
— L’església del nostre Santuari de Santa Teresina va ser l’escenari del «Concert de Primavera» recordant el 35
aniversari de la coral «Estel» de Lleida. A l’acte hi va participar la coral «La Ginesta» de La Granada (Alt
Penedès). Va ser poc més d’una hora on veus, piano i director van concentrar l’atenció del públic en una sèrie de
temes religiosos i profans.
— El dia 24, solemnitat de sant Joan Baptista, vam tenir una festa especial.
Un dels nens de primera comunió no la va poder fer el dia 20 de maig amb
els seus companys a causa d’una malaltia greu que va patir el seu pare.
Sortosament, després de tres setmanes, es va recuperar. I vam decidir de
fer la primera comunió d’en Joâo precisament el dia de sant Joan Baptista.
Vam convidar els seus companys i van poder assistir-hi un bon grupet com
es veu a la fotografia.
— Els tres membres de la comunitat hem abandonat el dilluns 25 de juny
la planta que fins ara ha estat la residència de tants religiosos que ens han
precedit. Ara compartim sostre i taula a la casa sacerdotal del bisbat. Hem
estat acollits fraternalment pel bisbe Salvador i pels 33 capellans que hi
viuen. Hi romandrem mentre la casa primitiva no quedi endreçada per ser
el convent de Lleida.

Badalona
— Com sempre, el mes de juny és temps de tancar les activitats de molts grups de la comunitat. L’esplai, Quart
Món i Cuba, però, només paren el mes d’agost. També els col·legis dels Maristes i de Sant Andreu han vingut a
celebrar el final de curs a casa nostra.
— El Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós de Badalona, responent a la invitació de les comunitats musulmanes
de la ciutat, va assistir a l'Iftar (sopar posterior a la posta de sol de trencament del dejuni) que va organitzar el
grup Al-Taqwa. Van ser molt ben acollits i atesos. També, representants del grup van ser presents en la
constitució de la Taula Municipal de les Religions
— L’Esplai Cra-crac, que ja està preparant les colònies de tots els petits i joves, va celebrar una trobada de
convivència amb les famílies: una “hamburguesada” que va portar molta gent al pati de casa nostra.
— Pel que fa a la comunitat, el P. Jesús es va desplaçar a Lleida per pronunciar el pregó de les festes del barri
Universitat. També, va assistir a reunions de l’arxiprestat (catequesi, Consell Arxiprestal...); el P. Justin va marxar
el dia 18 a l’Índia on s’hi estarà fins a finals del mes de juliol. A finals de mes hem celebrat l’aniversari dels
nostres germans P. Tomàs (87) i P. Joaquim (82).

▪

Monges. Beatificació Chiquitunga

El dia 23 de juny, Paraguai va viure amb una gran
expectació la beatificació de la carmelita descalça María Felicia de Jesús Sagramentat, més
coneguda per tothom com a “Chiquitunga”. La
celebració, que es va fer a l'estadi de Cerro
Porteño d'Asunción, va ser presidida pel cardenal
Amato, com a representant del papa Francesc,
davant la presència d'unes 70.000 persones
provinents de tot el país. El P. Miguel Márquez,
que hi assistí en representació de la nostra
província de Santa Teresa, va enviar un missatge
adreçat a tota la família carmelitana que podem
llegir sencer a la pàgina web ocdiberica.com/ca

▪

A qui hem de felicitar pel juliol i l’agost?

Onomàstica:
—Dia 3 juliol: Tomàs Badia
—Dia 11 juliol: Benny Manackaparambil
—Dia 13 juliol: Enric Alberich i Enric Camps
—Dia 26 juliol: Joaquim Castell
—Dia 28 d’agost: Agustí Borrell
Aniversari de naixement:
—Dia 1 juliol: Justine Singh (35)
—Dia 10 juliol: Àngel Briñas (70)

De prDe professió:
—Dia 15 d’agost: Miquel Balle (59) i Lluís Romagosa (59)
—Dia 19 d’agost: Josep Castellà (55) i Gabriel Isal (56)
—Dia 21 d’agost: Àngel Briñas (50)
—Dia 23 d’agost: Andrew Llanes (4)
D’ordOrdenació:
—Dia 13 de juliol: Joan Badia (27)
—Dia 16 de juliol: Jesús Sans (34)
—Dia 30 d’agost: Àngel Briñas (43)

