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▪ Missatge quaresmal del provincial
Com ja és habitual en els temps assenyalats, el P. Provincial Miguel Márquez va adreçar als
religiosos, religioses i laics de la Província un esperançat missatge de Quaresma. El missatge, escrit
uns dies abans del seu viatge a Terra Santa, es pot llegir sencer a la pàgina web de la província:
www.ocdiberica.com/ca/noticia/1122/tornar-a-creure-1122/veure

▪ Signes dels Temps
El prestigiós programa religiós Signe dels Temps, que TV3 emet els matins dels diumenges, va estar
gravant, en el nostre convent del Carme de Badalona, entrevistes al prior i a alguns laics per parlar
del Carmel Ecumènic i Interreligiós. També han pres imatges de l’església i del convent. Segons
han anunciat els seus responsables, tenen previst emetre el reportatge el dia 1 d’abril, festivitat de
la Pasqua de Resurrecció.

▪ Dels convents
Badalona
— A la missa Familiar del dissabte dia 3 es va beneir i col·locar una placa al presbiteri en memòria
de l’autora de les pintures que el presideixen, l’artista badalonina Maria Niubó, en el primer
aniversari del seu traspàs.
— Aquest mes la nostra la comunitat ha tingut una intensa activitat amb motiu de la Setmana
Santa. A més de les celebracions habituals d’aquests dies, destaquem que el P. Jesús i el P. Justin
s’han multiplicat per assistir al pregó de Setmana Santa de l’arxiprestat, a la Missa Crismal de la
catedral de Barcelona, i al Viacrucis interparroquial.
De l’11 al 17, el P. Jesús va estar a Caravaca de la Cruz fent una tanda d’Exercicis Espirituals.
També, als salessians, va fer una sessió de formació als catequistes de l’arxiprestat i va ser
convidat a presidir la Processó del Silenci i a fer l’homilia final.
— El dia 21, vam celebrar a la missa i al migdia els 54 anys de l´aniversari de l’ordenació sacerdotal
del P. Joaquim Castell. Per molts anys!
— El P. Juli va fer un recés a les carmelites de Sant Josep d’Horta (el dia 10) i viatjà a Palma de
Mallorca del 23 al 26 per assistir i acompanyar al Carmel Seglar.
— Un grup de laics, acompanyats pel P. Jesús, va assistir la representació de la Passió d’Olesa de
Montserrat. La sorpresa va ser majúscula quan van veure aparèixer a l’escenari al propi prior amb
la vestimenta del poble jueu fent de figurant.
— Després d’una visita del P. Jesús a Sant Jeroni de la Murtra, acompanyat per Mn. Jaume Aymar,
van decidir traslladar l’exposició sobre “La influència de santa Teresa en l’orde dels jerònims”, que
ja s’estava retirant del monestir, al nostre convent durant uns dies. La cloenda de l’exposició, amb
la sala plena de gom a gom, va comptar amb l’actuació del grup AIRUN. Una bonica pregària
poètica-mística-musical que vam gaudir coincidint amb la festa del 503 anys del naixement de la
nostra fundadora i mestre de vida interior, santa Teresa de Jesús.

Lleida
— El P. Àngel va ser convidat a participar en un cicle de conferències que es van fer a la parròquia
de Sant Pere i també en el cicle que va organitzar el centre estremeny de Lleida amb laparticipació
de totes les cases regionals de la ciutat.
— El dissabte dia 17 es va fer al nostre Santuari la trobada arxiprestal dels infants de catequesi
de primera comunió. Una vuitantena de famílies s’hi van aplegar. El grup “Cor nou” va portar el
ritme de la trobada i els nens i els familiars van quedar ben contents de l’experiènciaviscuda.
— Com ja es tradicional la cerimonia de la benedicció dels rams es va fer a la plaça dl nostre
Santuari amb força assistència de famílies amb els infants portant les palmes o els rams de
llorer o d’olivera.
— El dimecres sant va ser un dia especial. A ¼ de 8 del vespre vam fer la benedicció del “Crist
dels Descalços”, una talla extraordinària de cedre del sevillà Antoni Illanes. Procedeix de la Llar
e Sant Josep, nostre antic convent a Lleida. El P. Pere Martorell va aconseguir qe ens la donessin
i ara serà ben content al cel per haver-la posat a la eeració dels fidels. Posteriorment van fer la
celebració comunitària del perdó. Al voltant de noranta minuts de reflexió evangèlica, de
silenci, de cant, de reconeixement de les pròpies mancances per sortir amb el cor eixemplat i
ple d’agraïment al nostre Déu que tan sols desitja el nostre bé.

▪ Nova publicació
El Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) acaba d'editar un nou llibre sobre Teresa de Lisieux del
sacerdot i escriptor andalús Carlos Ros, autor de més de 60 llibres, la majoria sobre biografies
de sants, molts d'ells del Carmel. Carlos Ros és periodista i ha estat director de l'agència
informativa dels bisbats del sud d'Espanya, entre altres moltes activitats del món de la
comunicació. El CPL ha editat el llibre, en català i castellà, dintre de la col·lecció Emaus.

▪ Monges
— Les germanes Anna, Àngels i Roxana del Carmel de Mataró participen habitualment en les
trobades del grup intercongregacional de “joves” MAMBRÉ. Intenten reunir-se un diumenge al
mes a la tarda, a casa d’un dels membres del grup. Les trobades serveixen per compartir
moments de la vida quotidiana i pregar i comentar el ressò de l’Evangeli en cadascú.
—Al Monestir de la Sagrada Família de les carmelites descalces de Tiana va morir, la vigília de
sant Josep, la germana M. Carme del Cor de Jesús, a l’edat de 72 anys. Era natural de Zapardiel
de la Cañada (Àvila).

▪ A qui hem de felicitar per l’abril?
Onomàstica:
—Dia 12: Juli González
—Dia 23: Jordi Fontanellas
—Dia 29: Pere Màrtir Llivina
Aniversari de naixement:
—Dia 4: Miquel Balle (83)
Aniversari ordenació:
—Dia 5: Enric Camps (59)
—Dia 9: Martínez Blat (57)
—Dia 12: Stephen Dourav (8)
—Dia 13: Josep Castellà (49)

