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Full Informatiu

L’ADVENT
Benvolguts membres de la Parròquia Santa Joaquima
de Vedruna, tinc la alegria de adreçar-me a vosaltres
en el primer numero del Full Informatiu, com a rector,
un servidor, el P. Jose López Villalba. Una nova etapa
però amb una continuïtat, donat que la nostra espiritualitat Carmelita es la que marca el nostre estil i aquí
les maneres de fer d’un u altre rector tenen una forma
molt similar, si més no en l’espiritualitat.
He estat com a vicari del Pare Andreu Guim, 9 anys,
i he de dir que l’estic molt agraït, a la confiança i als
camps d’acció pastoral que em va delegar a la parròquia, m’han ajudat molt en el meu desenvolupament
pastoral i ara com a rector em son de gran ajuda. En
aquesta nova etapa, compto amb la gran ajuda d’un
equip sacerdotal format per dos vicaris, que son els
carmelites; P. Jordi Maria Gil i el P. Lluís Maza. Com
sempre tindrem l’ajuda del Germà Carles Mª Lloig com
a sagristà i altres serveis, i dels Pares; Raül Massana,
Joan Vilà, Pere Soler, i Antoni Viu, tots religiosos de
la comunitat Carmelita que d’una manera u altre ens
ajuden en portar endavant la Parròquia. No cal dir-ho
que també comptem amb la col·laboració i pregària de
tots els que en formeu part de la mateixa.
Aquest any estem celebrant a la nostra Parròquia el
V Centenari del Naixement de Santa Teresa de Jesús i
això marca molt pastoralment el nostre curs, donat que
som temple Jubilar, per concessió del nostre Cardenal
Lluís Martinez Sistach des de el 15 d’octubre d’aquest
any fins el 15 d’octubre de 2015. Aquest esdeveniment
suposa varies coses: la primera es que aquest any es
pot guanyar a la nostra Església l’indulgencia plenària,
a més suposarà la apertura del temple a unes hores
determinades que us exposem en els horaris de la
Parròquia al final del Full, a més de les que ja obrim pel
culte. També suposarà xerrades amb motiu d’aquest

esdeveniment, la primera ja us anunciem la data en els
horaris d’aquest full informatiu. Així com una pregària
mensual Carmelitana, d’una hora de durada que us
informarem en breu de data i horari. Així com altres
iniciatives nostres o dels germans Carmelites descalços
que es puguin donar, que ja us informaríem.
Comencem tot just l’Advent, el començament de l’any
litúrgic, i en aquest inici, ens preparem per rebre la
Vinguda de Jesús al Nadal, amb els Sants significatius
d’aquest temps com són la Mare de Déu, Sant Josep,
Isaïes, Sant Joan Baptista, etc..., i els mitjans propis,
com són els Sagraments la Paraula de Déu, la Vigilància, l’ajuda als altres, el silenci i la pregària que aquest
any i amb motiu d’aquest V Centenari del naixement
de Santa Teresa de Jesús -gran mestra d’oració-, farem
el possible i amb l’ajuda de Déu de viure i potenciar
aquest aspecte tant important per a tot Cristià i tant
significatiu de la nostra espiritualitat Carmelita.
Evidentment que el curs pastoral te moltes accions i
esdeveniments litúrgics-sacramentals, evangelitzadors, catequètics, assistencials i socials, que -mediant
Déu- anirem fent que siguin reeixits i que sobre tot
compleixin la seva missió, que no és altre que per
mitjà de la vivència comunitària i personal de la FE
L’ESPERANÇA I LA CARITAT, puguem experimentar i
transmetre LA SALVACIÓ QUE DÉU ENS REGALA PER
JESUCRIST, GUIATS PER L’ESPERIT SANT, i comptant
amb la presència e intercessió de la MARE DE DÉU
DEL CARME.

Us desitjo Bon Advent i feliç curs 2014-15.
P. Jose López Villalba O.Carm,
Rector de Santa Joaquima de Vedruna
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VIVIM EN UN TEMPS...
Vivim en un temps que realment semblem entrepans embotits
plens i replens de tantes coses greixoses i llefiscoses de mil i un
sabors, però, que ens l’anem empassant sense posar esment
en el que més ens convé, ni rebutjar allò que és més nociu per
la nostra salut.
Vivim en un temps que els mitjans de tota classe ens bombardegen molt i bé sense cap mena de pietat amb tot allò tant
desastre que va apareixent en els fangars més profunds i sense
importar-los-hi que no tots els estomacs digereixen igual.
Vivim en un temps, em fa l’afecte, que tot balla i tot trontolla al
voltant nostre de tal manera que tan rics com pobres, tan sans
com malalts, grans i petits, joves i vells, tots grinyolem d’alguna
cosa o altre.
Vivim en un temps que tot queda al descobert i, pràcticament, anem ensenyant les vergonyes més íntimes arreu on
ens passegem; ha desaparegut allò més secret que es parlava
en veu molt baixa o bé no se sabia mai. Ja no existeix la ètica
ni el pudor, tot es denuncia i tot surt a la llum, les presons han
obert les portes de bat a bat i van donant pas a dolents i més
dolents per a purgar els seus pecats: pecats del món, pecats

germà Carles Mª Lloig, carmelita

dels governants i pecats de l’Església que tot i ésser santa, hom,
també s’ha descobert que és pecadora.
Vivim en un temps, dóna la impressió, que tot cou dintre la mateixa olla encesa amb el foc de l’avern i el dimoni resta de festa
anant de victòria en victòria! Realment ha arribat l’hora del mal?
Almenys ho sembla, fixeu-vos: robatoris, mentides i enganys,
desnonaments, falsos testimonis, violència de gènere, morts i
assassinats d’innocents a través de milions d’avortaments, odis
i guerres inacabables, mals dolents i purulents, infecciosos de
tota mena, trencaments dolorosos, colls tallats en rodó, morts
sobtades i més i més i més...
Vivim en un temps que resta en mig d’una nit fosca plena
d’incerteses, això és ben veritat, però si som dones i homes de
bona voluntat, amb molta fe i molta esperança hem de fer l’esforç d’aclucar els ulls suaument i endevinarem en el fons de la
foscor una petita llum blanca que va creixent més i més. Amics;
aquesta és la Llum de Nadal que ve a salvar la Humanitat. És
Jesús que tornar per a Redimir una vegada més a tots els homes.
Benvingut Senyor Jesús!

TRES VÍAS PARA VIVIR EL
ADVIENTO, SEGÚN TERESA DE JESÚS
P. Luis Maza, O.Carm.

Se acerca, una vez más, el adviento, un tiempo idóneo para
preparar la venida de Jesús. Este año con una connotación muy
particular para la familia carmelita y, para nuestra comunidad
parroquial de Santa Joaquina, el V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa.
En días pasados, en la festividad de la Dedicación de la basílica
de Letrán, el apóstol Pablo nos recordaba la misión de construir
la verdadera casa de Dios, nuestra persona y comunidad: “¿No
sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en
vosotros?” Cada uno de nosotros somos templos de la presencia
de Dios, somos un lugar donde quiere nacer el niño Jesús; es
en nuestros corazones donde El Enmanuel (Dios con nosotros)
quiere seguir habitando y compartiendo su vida.
En el adviento estamos llamados a preparar ese hogar para
Jesús, que es nuestro corazón, el sitio más propicio para que
nazca Jesús. Y, en este año jubilar Teresiano, esta mística carmelita nos invita a prepararnos a la llegada de Jesús por medio
de estas tres vías: el amor a Dios y al prójimo, el desasimiento
y la humildad.
El amor a Dios y al prójimo. Amar a Dios no es sólo un sentimiento religioso o una recitación de unas formulas establecidas
de oración, es poner a Dios en el centro de nuestra historia, que
él sea el fundamento, el centro de nuestra de vida. Y, ese amor
a Dios está concadenado con el amor al prójimo. No podemos
amar a Dios, dandole la espalda al hombre y a la mujer que
conviven con nosotros, que luchan para su subsistencia, que
son objetos de manipulaciones y abusos de todo tipo. Amar a
Dios es abrir nuestros corazones y abrir nuestra al otro y para
encontrarnos con el OTRO (ver 1Jn 4,7-21). Amar a Dios y al
prójimo es trabajar nuestra casa interior, reconociendo que con
el hermano y la hermana vamos construyendo esta patria que
es nuestro mundo, en el cual queremos como Carmelitas que
habite para siempre el Señor. Es trabajar juntos para fomentar
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una sociedad más justa y fraterna, donde todos tengamos un
Padre común y podamos decir a una sola voz: ¡Abba!, “papaito”.
Pero, esta sociedad no sólo se construye con palabras bonitas
acerca del amor, sino que este amor nos impulsa a una entrega
total e incondicional; que en Palabras de Teresa es el desasimiento, el saber renunciar a todo para entregarnos a un servicio
total por el Reino de Dios: “Dichoso el corazón enamorado que en
sólo en Dios ha puesto el pensamiento, por él renuncia a todo lo
criado...”. El desasimiento teresiano, no es vivir en la tranquilidad
o en la fuga del mundo, es poner nuestro amor en lo esencial y
asi dejar que Dios sea el centro de nuestro ser, que no permite
que seamos egoístas e indiferentes para con todo y con todos.
Y, la tercera vía que nos señala Teresa para vivir este adviento
es la humildad. Para la Santa carmelita la humildad es andar en
verdad ante Dios, ante los demás y ante de nosotros mismos,
que es el signo de una personalidad sana sin fingimiento, sin
hipocresía, sin apariencia, sin mentira ni engaño. La humildad
nos permite conocernos, aceptarnos y alcanzar nuestro mejor
yo. Es la tarea de conocernos cada uno, lo que podemos hacer
y lo que Dios puede hacer en nosotros. Teresa sabe que sólo “la
verdad nos hará libres” y que la acción humana de ponernos en
el camino de la verdad, es una tarea liberadora pero también
dolorosa; es llevar la cruz de cada día como nos recomienda
Jesús (Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 9,23).
En esta Adviento esforcémonos en vivir en el amor a Dios y al
prójimo (dos amores inseparables), en el desasimiento de todo
aquello que nos aleja del Reino y en la humildad que es el camino para el encuentro con Jesús: “Yo te alabo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e
inteligentes y se las revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues
tal ha sido tu decisión” (Mt 11,25-27).
Es recomendable, se pueda leer la obra Camino de Perfección
de Santa Teresa de Jesús en este tiempo litúrgico.

2014: 140 ANYS DE
L’ENDERROCAMENT DEL
CARME DE BARCELONA (1874).

Fr. Jordi Mª Gil Costa, O.Carm.

El 14 d’agost de 1292 s’inaugurà el Carme de Barcelona.
Dit edifici, situat a l’interior del carrer del Carme, será casa
religiosa fins l’Exclaustració de 1835. 542 anys de presència
continuada.
El Carme, el 6 de setembre de 1838, es convertirà en Universitat
Literària i Institut Provincial. Va allotjar la Universitat després
del retorn del seu exili de Cervera.
L’1 d’octubre de 1872 es va inaugurar la nova Universitat de la
plaça del seu nom, obra de l’arquitecte Elies Rogent, qui donà
el títol a Antoni Gaudí.
Vacant ja l’edifici del convent del Carme, l’Estat el va vendre, i
el 1874 ja s’estava procedint al seu enderrocament. Així mateix
va vendre l’horta, i sobre les dues finques s’hi anaren edificant
cases, arrenglades en dos carrers en creu: el del Doctor Dou,
de nord a sud, i el del Pintor Fortuny, d’oest a est.
582 anys (1292-1874) restà dret el carme barceloní.
L’església del Carme és obra de Guillem Albiell, arquitecte que
va construir les esglésies parroquials de Santa Maria del Pi i de
Sant Jaume, i encara la de Montsió i l’Hospital de la Santa Creu.
En 1324 es celebrà al Carme de Barcelona un important capítol
general.
En 1333 al Carme de Barcelona s’establí un Estudi General per
on han passat moltes personalitats com fra Bernat Oller, que fou
prior general de l’Orde; fra Jaume Sa Costa, primer provincial de
Catalunya en 1354; fra Pere Riu, autor d’un comentari al salm
Miserere en català; fra Francesc Bach, procurador general de
l’Orde i provincial de Catalunya; fra Joan Clarà, bisbe a Sardenya;
fra Guillem Sedacer, prestigiós alquimista. A l’Escorial hi ha un
llibre seu sobre aquesta matèria; fra Francesc Martí, provincial
de Catalunya, mestre regent de l’Estudi General de París, autor
de Compendium veritatis Conceptionis Virginis Mariae, etc…
Antoni Rubió i Lluch, historiador de la cultura catalana medieval
diu que els més brillants centres de la nostra cultura intel·lectual
d’aquell temps la tingueren indubtablement els predicadors
(dominics), franciscans i carmelites.
En 1413, fra Bernat de Riusech, provincial i vicari general, adquirí
pel Carme de Barcelona la cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís de Terrassa.

En el s. XVI és elegit prior general el català, fra Pere Terrassa. Són
elegits bisbes fra joan de Déu, fra Galceran Cassanyach, fra Rafael
Llinàs i fra Benet Sabater.
Fra Pere Bou, vicari general d’Espanya i provincial de Catalunya,
successor de Tolzà fou gran promotor de l’observança religiosa.
Fra Bartomeu Garau, fou martiritzat (cremat viu) a Alger en
1564. Dóna important testimoni del martiri el P. Haedo, monjo
benedictí.
El 25 de gener de 1586 funden a les Rambles els Carmelites Descalços a Barcelona (actual mercat de Sant Josep de la Boqueria).
S’hostatjaren al Carme mentre es realitzaven les diligències
fundacionals. Fra Josep Serrano, prior del Carme, els ajudà activa
i eficaçment per a superar l’oposició i dificultats que trobaren
inicialment.
Des del Carme, en solemne processó per les Rambles, els carmelites de les dues observances anaren al nou convent de Sant
Josep, deixant en el mateix els germans descalços.
En 1634 foren cridats 10 carmelites, juntament amb religiosos
d’altres ordes, per estudiar la qüestió en un contenciós entre el
Capítol de la Catedral i el Consell de la Ciutat.
En 1662 neix el Terç Orde al Carme de Barcelona.
En aquest segle hi ha un seguit de carmelites insignes en virtut
i lletres, fra Ciril Ximénez, fra Jaume Borlengo, fra Joan Pedrolo, fra
Josep Metge, fra Joan de Càncer, fra Magí Massó…
En la Biblioteca universitària de Barcelona es guarda un llibre
manuscrit (ms. 386) procedent del Carme, en el qual es descriu,
dia per dia, tot el que succeí durant el setge de Barcelona, a partir
del 25 de juliol de 1713 fins la rendició de la ciutat, el dia 11 de
setembre de 1714.
Figures egregies d’aquest segle són fra Francesc Bataller, fra Josep
Buguñà, fra Elies Balaguer, fra Josep Cabrer, autor de Carmelítico
Jardín Catalán, obra força ben documentada sobre les figures
del Carme a Catalunya.
Aquest 2014 també recorda que fa 90 anys que els carmelites
retornen a la ciutat contal (1924), o sigui, 632 anys de presència.

En 1486 el mestre fra Pere Gracià porta a terme un intent de
reforma al carme barceloní. Altra figura notable fou fra Guillem La Santa Sede divulgó el pasado lunes, 1 de diciembre, las
intenciones del Papa Francisco para el mes de diciembre,
Tolzà, gran predicador i famós professor a París.
dedicadas a la Navidad y la paz, y al papel de los padres como
“auténticos evangelizadores”.

INTENCIONES
DEL PAPA
FRANCISCO
PARA
DICIEMBRE

Así, “la intención universal del apostolado de la oración del Santo
Padre para el mes de diciembre de 2014 es: ‘Para que el Nacimiento del Redentor traiga paz y esperanza a todos los hombres
de buena voluntad”.
“Su intención evangelizadora es: ‘Para que los padres sean
auténticos evangelizadores, transmitiendo a sus hijos el don
precioso de la fe’”.
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HORARIS D’ADVENT-NADAL 2014-15
CADA DIA DE DILLUNS A DISSABTE DE 10 A 12.45 I DE 17.00 A 20.30,
FINS EL 15 D’OCTUBRE DE 2015, OBRIREM L’ESGLÉSIA
AMB MOTIU DEL V CENTENARI DEL NAIXEMENT DE SANTA TERESA
PER GUANYAR L’INDULGENCIA PLENÀRIA AMB LES DEGUDES CONDICIONS.
 Cada dia d’Advent, de dilluns a divendres, farem el res de Laudes en la
sala Beat Titus, entrada per Francolí (Porta del Garatge). 6.30 h.
 Dimarts 8 de Desembre a les 21.00 h. - Anunci D’advent.
 Dimarts 16 de Desembre a les 21.00 h, a la Sala Beat Titus -Xerrada Sobre
el V Centenari del Naixement de Santa Teresa de Jesús, a càrrec del P. Jordi
Mº Gil, O.Carm.
 Dilluns 22 de desembre a les 20.30, Celebració comunitària del perdó
amb absolució individual. ¡Us convidem, cordialment!, la millor manera
de preparar el Nadal.
 Dimecres 24 de Desembre a les 20.00 h, celebració de la Missa del Pollet,
amb la presència joiosa dels nens. El mateix dimecres 24 a les 24.00 h,
celebrarem solemnement la Missa del Gall. En acabar us convidem a
felicitar-nos el Nadal tot brindant i menjant torrons.
 Dijous 25 celebrarem la Missa de Nadal a les 11.00, 12.00 i 13.00 h.
 Dimecres 31 - A les 21: 00h. Missa de cap d’any a la Sala Beat Titus, a les
21.00h., per celebrar amb la Santa Eucaristia i el cant del Te Deum les
gràcies rebudes durant l’any 2014.
 Dijous 1 de Gener, farem les misses de la Solemnitat de la Mare de Déu,
amb els horaris de precepte 20.00 h del dimecres 31 de Desembre, i el dia
1 a les 11.00, 12.00 i 13.00 h.
 Dilluns 5 de Gener a les 18.00 h, rebrem a ses Majestats els Reis Mags
D’orient, que ens adreçaran unes paraules i recolliran les cartes que els
nens els hi lliuraran personalment.

EN NOM DEL RECTOR, P. JOSE LÓPEZ I DE LA COMUNITAT CARMELITA
AMB MOLT D’AFECTE, US DESITGEM UN

¡BON NADAL I FELIÇ ANY 2015!
Donacions per la Parròquia: “La Caixa” 2100-3262-17-2100339546
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