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L’Esperit és el complement no material de la condició 
humana, és a dir, de l’home que dóna vida i sentit a la 
nostre existència sobre la terra; és el que promou els 
grans avenços  de la civilització humana i, sobre tot, el 
que provoca i fomenta la Vida Espiritual pròpiament dita 
amb referència amb el Senyor.

Hi ha varis esperits que sacsegen la vida del ésser humà: 
l’esperit del món i l’esperit de la carn; l’esperit de la 
ciència; de les arts: pintura, la musica, la bellesa...,  al 
cristià l’ha de moure l’Esperit de Déu, que es manifesta 
en el desig i satisfacció per les coses de Déu. L’Esperit de 
Déu bufa quan vol i com vol.

Als cristians ens empeny a seguir més d’a prop el Senyor 
Jesucrist, vertader Déu i vertader Home, és a dir, al 
nostre Salvador imitant-lo com a model de vida: pobre, 
obedient i cast.

Al llarg dels segles de la Historia de la Salvació, han 
sorgit diversos moviments d’espiritualitat en l’interior 
de l’Església: han existit  els eremites, els cenobites, 
els monjos, les Ordes Mendicants, entre elles l’Orde 
del Carmelites; associacions religioses amb categoria 
d’Ordes i Congregacions Religioses: Jesuïtes, Escolapis, 
Germans de Sant Joan de Déu, Redemptoristes, etc que 
han intentat imitar aproximadament la vida de Jesucrist 
i posar en pràctica les seves ensenyances.

L’Orde del Carme té com a base de la seva vida espiritual 
el doble Esperit del Profeta Elies, a qui els Carmelites 
anomenem el nostre Pare Sant Elies juntament amb la 
figura de Maria, com la dona per excelència de la Unió 
amb Déu mitjançant la Oració i la Contemplació, que  
coneix la Paraula del Senyor i la guarda en el seu cor.

El Profeta Elies, és l’home ple de zel per la causa del Senyor, 
Déu dels Exercits, que va combatre per salvar el vertader 
culte al Déu veritable, en contra del fals culta als deus 
falsos. La nostra Orde del Carme té com ideal mantenir 
la puresa del culte al Senyor i denunciar les desviacions 
que es poden cometre en contrari mitjançant l’exercici  
del ministeri pastoral i religiós en les seves diverses 
manifestacions de formació cristiana; i , tanmateix vetllar 
pel benestar del proïsme tot promovent la justícia social, 
com la creació de O.N.G’ds. L’amor al proïsme que és el 
complement del Amor a Déu té moltes manifestacions 
de solidaritat amb els germans necessitats.

L’altre Esperit que anima a la nostra Orde del Carme és la 
imitació i consagració a la Verge Maria baix l’advocació 
del Carme, a la que els Carmelites anomenem: Ntra. 
Stma. Mare i a la que tenim com a Patrona i model de 
Vida Contemplativa a través de la seva intensa oració 
i contemplació, o sia: Vida Interior, i encara millor dit, 
d’aquesta Vida Plena que ens va portar el Fill de Déu fet 
Home i que va quedar plasmada i personalitzada en la 
figura de la Verge Maria que contemplava i guardava en 
el seu cor les meravelles que el Senyor havia realitzat en 
la seva vida i que li permetia contemplar en la persona 
del seu Fill Jesucrist.

Maria és la Gran Contemplativa, la Patrona dels 
Contemplatius que vivia una vida intensa d’Amor i 
Unió amb el Senyor. Ella és la plena de Gràcia; la que va 
manifestar: “Sóc l’esclava del Senyor”; la que, com diu 
Sant Agustí, “abans d’engendrar-lo en el seu Sí, el va 
engendrar en el seu cor”. Ella és la que va rebre la millor 
lloança del seu Fill quan va proclamar que la millor 
grandesa de Maria és l’haver escoltat la Paraula de Déu 
i haver-la portat a la pràctica.

L’Orde del Carme a escollit  Maria com a Patrona i  Model 
de la dona entregada a Déu en cos i ànima. Ella que ha 
viscut en plenitud  la Vida Divina en la seva vida com a 
Filla del Pare, Mare de Fill i Esposa de l’Esperit Sant, Ella 
que vivia a la terra però el seu cor estava constantment 
en Déu, Maria, doncs, és la nostra autèntica Mare en la 
Fe. Ha cregut en Déu per damunt de tot, s’ha abandonat 
totalment a la Voluntat del Senyor i ha cregut en el

 Senyor que ho pot tot: el possible i allò impossible i 
que una noieta sigui Mare sense deixar d’ésser verge, 
que ha cregut en la Filiació Divina del seu Fill; que Ell, 
el Fill, era Redemptor de la Humanitat, quan semblava 
que la seva Missió Redemptora no era acceptada pel 
seu poble i anava, aparentment, de fracàs en fracàs fins 
arribar a la seva

Crucifixió en el Calvari. Maria creu, no obstant, totes les 
probes en contra de que el seu Fill Jesucrist, vertader Déu 
i vertader Home és el Salvador de la Humanitat.

P. Andreu Mª Guim, ord. carm. 
Rector de Santa Joaquima de Vedruna
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OrDEnación PrEsbitEraL DE
Oscar ruiz

El pasado 30 de junio tuvo lugar en la Catedral de “Saint Benigne” de la dió-
cesis de Dijon (Francia), la ordenación sacerdotal de nuestro hermano Oscar 
Ruiz, de la 7ª comunidad neocatecumenal de nuestra parroquia. A la solemne 
celebración asistió su familia, originaria de Colombia, y gran parte de su co-
munidad, donde nació su vocación al Sacerdocio y a la que, a pesar de estar 
en misión, siempre pertenecerá. 

Oscar, que se ha formado en el Seminario misionero ‘Redemptoris Mater’ de 
Estrasburgo desde el año 2004, cuando sintió la llamada vocacional al presbi-
terado, quedará incardinado en la diócesis francesa de Dijon por petición del 
Obispo ordinario, donde lleva realizando su labor pastoral desde su ordenación 
diaconal el pasado año.  

El próximo domingo 7 de julio estará en Barcelona para presidir a las 12h. su 
primera Misa en nuestra parroquia, en una solemne celebración que tendrá 
lugar en el Templo y a la que estamos todos invitados. Con la ordenación de 
Oscar ya son tres las ordenaciones sacerdotales habidas en dos años de jó-
venes cuya vocación ha nacido en el seno de nuestra comunidad parroquial. 
Es motivo de inmensa alegría, y por eso la Comunidad Carmelita y el Consejo 
Parroquial lo celebran con gozo y esperanza, esta nueva ordenación, signo de 
que todavía hoy, a pesar de tantas dificultades, Dios sigue suscitando pastores 
para apacentar su rebaño.

nOVEna DEL carME
Començarà el proper dia 7 del present juliol fins el dimarts dia 16, a les 7.30 de la tarda.

les diverses pastorals de la parròquia s’oCuparan de preparar la CelebraCió d’un dia en ConCret.

• 7 juliol Diumenge 10:15 tOc terç Orde del carme
• 8 juliol Dilluns 19:15 comunitats 1 i 16, Esplai i Pastoral de la salut
• 9 juliol Dimarts 19:15 comunitats 2 i 15, Pastoral Prematrimonials
• 10 juliol Dimecres 19:15 comunitats 6 i 14, Pastoral d’adoració i rosari
• 11 juliol Dijous 19:15 comunitats 4 i 13, club Vedruna i servei Portería
• 12 juliol Divendres 19:15 comunitats 5 i 12, catequesi
• 13 juliol Dissabte 19:15 comunitats 3 i 11, Pastoral de bateigs
• 14 juliol Diumenge 10:15 consell Parroquial
• 15 juliol Dilluns 19:15 comunitats 7 i 10, càritas i rober
• 16 juliol Dimarts 19:30 solemnitat de la Mare de Déu del carme

se acerca la
JMJ en

río de Janeiro 
El próximo 15 de julio comenzarán a 
partir,rumbo a Brasil, los primeros peregrinos 
de nuestra parroquia que participarán durante 
este mes de julio en las Jornadas Mundiales 
de la Juventud, que este año se celebrarán en 
Río de Janeiro,y que estarán presididas por 
el Santo Padre, Francisco, con días intensos 
de oración, encuentros y misión. De nuestra 
parroquia asistirán cerca de 100 peregrinos, 
la gran mayoría jóvenes, que después de dos 
años de preparación y trabajos para costear el 
viaje, acompañarán al Papa y se encontrarán 
con miles de jóvenes de todo el mundo. An-
teriores ediciones se han celebrado en Madrid 
(2011), Sydney (2008), Colonia (2005)… y po-
demos remontarnos hasta 1984, cuando Juan 
Pablo II celebró en Roma la primera Jornada 
Mundial de la Juventud. Nuestra parroquia 
siempre ha organizado peregrinaciones para 
asistir a estos encuentros, en las que habrán 
participado en casi tres décadas miles de 
jóvenes, a muchos de los cuales les ha forta-
lecido en la fe y les ha ayudado a discernir su 
vocación, sintiendo muchos la llamada a la 
vida sacerdotal y consagrada. 


