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Estimats germans, nou any, ara un nou 
temps litúrgic, La Quaresma. Es fabulós, 
l’Església no deixa que ens aturem, que 

ens relaxem i per això no parem de viure i celebrar 
coses, ara, aquests quaranta dies preparatoris per 
celebrar la gran festa dels cristians, La Pasqua.

Iniciàvem l’actual any litúrgic amb el Diumenge 
de la Paraula el 27 de Novembre, amb el qual 
els Bisbes de la Tarraconense ens proposen 
promoure durant aquest curs pastoral més co-
neixement bíblic i més celebració de la paraula. 
El Papa Francesc ens ha dit que “La Paraula de 
Déu és central en la vida de l’Església”. Nosaltres 
cada Diumenge parem la taula de la Paraula, 
abans de parar la de l’Eucaristia. Conèixer i 
estimar la Paraula de Déu és el que cal fer. Per 
això se’ns anima a promoure durant aquest any 
que intensifiquem l’estudi bíblic (conferències, 
grups d’estudi i de pregària...) i al mateix temps 
millorem les nostres celebracions de la Paraula.

A la nostra parròquia, gràcies a Déu, l’estem es-
tudiant i celebrant de diverses maneres; Lectio 
Divina, celebracions de la Paraula, Paraula de 
Déu i Vida, Celebracions de Laudes, Vespres, 
Rosari, pregàries aquestes amb les que també 
meditem i contemplem la Paraula. Així com la 
litúrgia de la Paraula a les Misses i celebracions 
penitencials. Per tant ens dona satisfacció perquè 
estem en sintonia amb l’Església amb la nostra 
línia pastoral principal com a Parròquia carmelita 
i els terciaris de la nostra família, amb les comu-
nitats neocatecumenals i amb els feligresos.

Tornem a comentar el temps que ara comen-
cem, la Quaresma. Veiem com la Paraula es un 
dels elements per viure a fons aquests dies, que 
més ens insisteix la Mare Església, que la llegim i 
la preguem –en la Bíblia i en les pregàries i prefa-
cis de la Missa i de altres celebracions- amb més 
freqüència i més profunditat, perquè visquem 
més sentidament la participació en el misteri 
pasqual de Crist: “patim juntament amb ell, 
per ser juntament glorificats” (Rm 8,17). El gran 
Sant Carmelita San Joan de la Creu, ens dona 
la resposta a la manera como des de la Paraula 
podem endinsar-nos en aquests sants misteris, 
el Sant ens diu en un dels seus escrits: “Buscad 
leyendo y hallaréis meditando=escrutando; lla-
mad orando y os abrirán contemplando”.

Seguim veient ara com la Paraula de Déu segueix 
tenint incidència en la vida de la nostra família 
Carmelita, movent a tants germans a viure i a 
pouar d’aquesta font que es el mateix Jesucrist. 
La regla dels Carmelites ens convida en aquest 
sentit de la següent manera en el c.XIV: “Tingueu 
sempre al cor i als llavis l’espasa de l’Esperit, que 
és la Paraula de Déu; i tot el que hagueu de fer, 
feu-ho segons la Paraula del Senyor”.

Que ens animi en aquesta Quaresma i en aquest 
any dedicat especialment a la lectura, celebra-
ció i pregària de la Paraula de Déu, aquest verset 
del Salm 119: “La teva paraula fa llum als meus 
passos, és la claror que m’il·lumina el camí”
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LES TERESES 
EN LA HISTORIA DE L’ESGLÉSIA 
I DEL CARMEL

En aquesta ocasió fullejant 
uns escrits d’un company meu 
i germà molt estimat, en Fran-
cesc Mª Alemany, sacerdot 
carmelita i que per aquells 
volers de Déu vaig restar al seu 
costat fins poc anys abans de 
la seva mort. 

El seu escrit, doncs, em va agra-
dar, tant, que avui em fa il.lusió 
comentar-lo i fer que aparegui 
en aquest nostre Full Informatiu 

a fi que els benèvols lectors 
també gaudiu del pensament 
del meu company i germà 
religiós.

Era el segle XVI i concretament 
l’any 1562, quan Santa Teresa 
d’Àvila observant la incoherèn-
cia de com vivien els Carmeli-
tes, tot profunditzant la Paraula 
de Déu intentà ”refundar” o 
renovar l’Orde dels Carmelites 
i, mira, entre incomprensions, 

disgustos i oracions es llançà 
a la tasca.  I ho va aconseguir 
perquè la cosa era de Déu. 
D’aquesta manera, Teresa, 
s’oposava a la mentalitat dels 
que deien: “vaja, tot va bé”, “no 
canviem res; si, tal com està, 
ens va bé...” “no és necessari 
trencar-nos el cap...” 

I Teresa d’Àvila amb el seu 
castellà “castiç” va dir-se: “en 
momentos difíciles la Iglésia 
lo ha passado muy mal entre 
otras cosas por la protesta 
de Lutero...,  pues hay que 
agarrarse fuertemente a 
Cristo”. I amb bon vent i barca 
nova, seguint la inspiració de 
l’Esperit del Senyor es llançà 
amb un petit grup de dones a 
la Reforma Carmelitana. 

En el Llibre de la Vida, que ella 
mateixa va escriure de propi 
puny i lletra, podem observar 
de com estimava i sofria per 
Crist i per la seva Església. 
Dona, més aviat malaltissa 
des de la seva adolescència, 
amb força i plena de constàn-
cia i tot seguint la consigna 
del seu gran amic Joan de la 
Creu, que deia: “con animo y 
sin animo”  es va fer la dona 
forta dels Proverbis; curada de 
les seves greus malalties no va 
parar fins a donar la seva vida 
per l’ideal que ella mateixa 
s’havia proposat en mig d’un 
ambient masclista, hostil i obs-
tinat. Per Crist i amb Crist, ho va 
aconseguir!

Fra. Francesc Mª Alemany  i Fra.Carles Mª Lloig 
(Ord. Carm.)
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Era un 15 d’octubre del 1582 li 
va sortir dels seus llavis aquest 
solemne balboteig: “gracias a 
Dios muero Hija de la Iglesia”. 
Avui aquesta gran senyora és 
Santa i Doctora de l’Església 
Universal. 

A més de la meitat del segle 
XIX s’aixeca una altra Teresa, 
la de Lisieux, popularment co-
neguda com Santa Teresina 
de l’Infant Jesús, va ésser com 
una nova aurora lluminosa en 
aquella França de l’existencia-
lisme ateu; era l’any 1873 quan 
naixia aquesta rosa de l’Esglé-
sia. Ella que va menjar de la 
mateixa taula dels pecadors va 
comprendre la vida amargant, 
sense sentit i tremendament 
absurda de tants que viuen fora 
de l’Existència de Déu. Fins que 
un dia elevant les seves mans 
al cel li sorgí aquesta pregària: 
“Senyor, acomiadeu-nos justi-
ficats”.  Amics, el més important 
en la nostra vida no és tant la 
Temporalitat del dia a dia si no 
la Eternitat del Més Enllà. També 
questa altra jove senyora, amb 
24 anys va, escalar únicament 
valent-se de la Paraula de Déu 
i sense moure’s del seu convent 
carmelità, el veritable Camí 
de la Infància Espiritual i, a 

més, fou proclamada Patrona 
Universal de les Missions. Volà a 
l’encontre del seu Creador el 30 
de setembre 1897. Com la seva 
Mare fundadora també fou no-
menada Doctora de l’Església. 

Posaré punt i fi al present escrit 
amb la pinzellada  d‘una altre 
Teresa del Carmel Universal. 
A la meitat del segle XX. Edhit 
Stein o Teresa Benedicta de la 
Creu des de la seva professió 
com a monja carmelita. Ella 
va néixer a Breslau (Alemanya). 
L’any 1891, el 12 d’octubre, 
d’uns pares hebreus practi-
cants. Així, doncs, ella era jue-
va. Als 13 anys va perdre la fe i 
restà atea declarada fins els 21. 
Després de viure aquests anys 
d’ateisme profund es convertí 
al catolicisme en desco-
brir Sant Tomàs d’Aqui-
no, Santa Teresa d’Àvila 
i Sant Joan de la Creu 
mentre escrivia la seva 
famosa obra: l ’ésser 
finit i l’ésser etern. Fou 
aleshores quan escollí 
l’Orde del Carmel. En 
entrar com a religiosa 
tenia el títol de Filòso-
fa. Una de les frases 
que deixà escrites era: 
“Pels cristians no exis-
teixen homes estranys. 
Tot aquell que tenim al 
davant nostre és germà 
nostre i te necessitat de 
nosaltres”. Bona frase 
en aquests temps que 
estem vivint.

Santa Teresa Benedic-
ta de la Creu fou vícti-
ma de la barbàrie nazi. 
Va morir a Auschwitz el 
9 d’agost del 1942, en 
el crematori del camp 
d’extermini.

Aquestes son les tres Tereses 
en la Història de l’Església i del 
Carmel; tot i que, sens dubte, 
n’hi han d’altres de carmelites 
com la beata Teresa Mª de la 
Creu, santa Teresa de Jesús 
dels Andes, beata Teresa de 
Sant Agustí, santa Teresa Mar-
garida Reddi, Beata Mª Teresa 
Scrlliç, que també han deixat 
empremta de bondat i de 
santedat tal, que l’Església les 
ha tingut en compte a l’hora 
d’enlairar-les a la beatitud dels 
altars.

Que les tres Tereses i tota la 
resta de sants i santes del Car-
mel ens moguin a la santedat 
per anar escalant la muntanya 
fins arribar al cim que és Crist, 
el Senyor.
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ALTRA VEGADA 
QUARESMA?

El proper  1  de  març, 
e ls  cr i s t ians del  món 
sencer començarem la 

Quaresma. És veritat, la podem 
conver t ir en una sèrie de 
televisió repetida: sabem què 
és, com viure-la i quins mitjans 
ens poden ajudar per créixer 
en la nostra vida espiritual. 
Però, més que situar-nos en 
el què de la Quaresma, ens 
centrarem en les actituds del 
creient, aquelles que poden 
ajudar-lo a viure amb intensitat 
la preparació per a la Pasqua, 
esdeveniment que és l ’eix 
central de tota vida cristiana.

Per conrear les actituds Cristi-
ànes, l’Església recomana la 
pregària, el dejuni i l’almoina. 
Diguem que són els mitjans 
tradicionals per viure la Qua-
resma. I no és que no siguin 
vàlids, perquè són el trípode fo-
namental per exercitar l’esperit 
cristià; però, més que reflexio-

nar-hi, en aquest article inten-
taré mostrar, com a carmelites 
que som, la importància de 
tenir l’actitud d’oient de la Pa-
raula, de  lliurar-se intensament 
a escoltar la Paraula de Déu.

El profeta Isaïes ens parla que 
hem estat iniciats, que cada 
matí el Senyor ens desvetlla per 
escoltar-lo, com els deixebles, 
ens parla a cau d’orella... (cf. 
Is 50,4-5). I, a més, Pau, en la 
seva segona carta a Timoteu, 
ens exhorta: «Tota l’Escriptura 
és inspirada per Déu i útil per 
a ensenyar, refutar, corregir 
i educar en el bé, perquè el 
qui és home de Déu arribi a 
la maduresa i estigui equipat 
per a tota obra bona » (2Tm 
3,16-17). El cristià ha de sentir 
la necessitat d’impregnar-se 
de la Sagrada Escriptura per 
trobar-hi el que necessita 
per al seu creixement com a 
persona. Una veritable vida 

de l’esperit exigeix   un conei-
xement de la Paraula de Déu 
perquè sigui realment eficaç i 
autèntica.

El mateix Concili Vaticà II, en 
la Constitució Dei Verbum, 
recomana vivament a tots els 
cristians, «...la lectura assídua 
de l’Escriptura perquè adqui-
reixin la ciència suprema de 
Jesucrist (Fl 3,8), ja que des-
conèixer l’Escriptura és des-
conèixer Crist» (DV 25). Molt 
abans, aproximadament més 
de 8 segles, el nostre legisla-
dor, sant Albert de Jerusalem, 
ens exhortava a «viure en ob-
sequi de Jesucrist, servint-lo 
fidelment amb cor pur i bona 
consciència» (Regla Carme-
lita 2), per això, el capítol 10 
de la nostra regla anima   a 
cada membre de la Família 
Carmelita, segons el seu propi 
estil de vida, a meditar «dia i 
nit a la llei del Senyor i vetllant 

Fra Luis José Maza Subero, (Ord. Carm.)
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en l’oració». La lectura orant 
de la Bíblia ens ajudarà al 
coneixement de la voluntat de 
Déu i del nostre mestre Jesús 
de Natzaret.

La Sagrada Escriptura ha de 
ser el llibre de capçalera de 
tot cristià. Tota la nostra fe i 
espiritualitat ha de nodrir-se i 
regir-se de la Paraula de Déu. 
La taula de la Paraula ha d’es-
tar present en la nostra vida 
per alimentar el nostre esperit, 
mentre duri el nostre itinerari o 
el pas per aquesta realitat tem-
poral. De la mateixa manera 
que ens acostem amb plena 
disponibilitat a l’Eucaristia, 
«cada dia, al matí, us reunireu 
per participar en el sacrifici de 
la missa (Regla Carmelita 14)», 
també hem d’apropar-nos a la 
Paraula de Déu, perquè «habiti 
abundantment en la vostra 
boca i en els vostres cors, de 
manera que el que hàgiu de 
fer ho feu en la paraula del 
Senyor» (Regla Carmelita 19)». 
Com ho expressaria sant Joan 
XXIII: «La paraula de Déu és 
llum de la ment, vida de l’àni-
ma, buf vivificador».

Hem d’alimentar-nos de la Pa-
raula, fins que arribi a ser part 
de la nostra pròpia existència, 
la saba de la nostra vida, per-
què els nostres pensaments i 
les nostres normes de conduc-
ta es transformin i es regeixin 
per ella. Parafrasejant Pau i 
jugant amb el pròleg de Joan, 
podem exclamar: «Ara estic 
crucificat amb Crist (en la 
Paraula de Déu); jo ja no visc, 
és Crist (la Paraula) viu en mi» 
(Ga 3,12; cf. Jn 1).

Cal que ens apropem a la Sa-
grada Escriptura, no li tinguem 
por, és un tresor per a tot fidel 
cristià. Hem de compaginar-nos 

amb el seu missatge, escol-
tar-la, assumir-la, encarnar-la, 
celebrar-la i comunicar-la als 
nostres germans. És bo tornar 
a la font, al principi de la nos-
tra vida cristiana, Jesús i el seu 
missatge, que està en la Bíblia. 
Estudiem i meditem la Paraula 
de Déu, per rebre’n  un aliment 
saludable, que produeixi fruits 
abundants de renovació cristi-
ana (cf. Jn 15,1-18).

La crida, en aquesta Quares-
ma, és familiaritzar-nos més 

amb la Paraula de Déu, que 
busquem durant el dia un 
espai, per llegir-meditar la 
Sagrada Escriptura, la qual 
ens donarà la llum per viure 
el nostre compromís cristià 
i, així la Quaresma no serà 
una sèrie repetida, sinó una 
autèntica vivència espiritual. 
Que Maria, la Mare oient fidel 
de la Paraula, ens ajudi a 
viure l’itinerari quaresmal, per 
arribar a les celebracions de 
les festes de Pasqua renovats 
en l’esperit.
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EL PADRE BEATO 
TITUS 
BRANSDMA

El pasado 23 de febrero se cumplieron 136 
años del nacimiento del Beato Titus Brands-
ma, conocido en nuestra parroquia por 

dar nombre a una de las Salas parroquiales 
con mayor actividad. Aunque su nombre sea 
frecuentemente utilizado por nosotros segura-
mente para la mayoría su figura es descono-
cida.

El Beato Titus nació en los países bajos, en 1881, 
en el seno de una familia católica. Antes de 
cumplir la mayoría de edad se incorporó a la 
orden del Carmen, siendo ordenado sacerdote 
en 1905. El Beato Titus fue un magnífico estu-
dioso de la mística carmelita, disciplina en la 
que se doctoró en filosofía en Roma en 1909. 
A continuación, enseñó en varias escuelas en 
los Países Bajos. Entre sus logros se encuentra 
una traducción de las obras de Santa Teresa 
de Ávila al holandés. 

Fue además uno de los fundadores de la Univer-
sidad Católica de Nimega (actualmente Univer-
sidad Radboud), donde se convirtió en profesor 
de filosofía e historia de la mística durante los 
años 1923-1924. Reconocido también por su in-
tensa labor periodística, y férreo defensor de la 
libertad de prensa, durante los  convulsos años 
de la Alemania nazi fue rápidamente un objetivo 
a eliminar por su lucha contra dicha ideología.

Fue detenido en enero de 1942, cuando trataba 
de persuadir a los periódicos católicos holan-
deses para que no incluyesen propaganda 
nazi en sus ediciones, contraviniendo la ley nazi 
para los territorios ocupados. 

Previamente había colaborado en la elabora-
ción una Carta Pastoral que se leyó en todas 
las parroquias por la que los obispos holan-
deses condenaban oficialmente las medidas 
antisemitas nazis y las primeras deportaciones 
de judíos. En dicha carta se afirmaba que el 
nazismo era incompatible per se con el catoli-

cismo. Poco tiempo después comenzaron las 
deportaciones de judíos procedentes de los 
Países Bajos. 

El mismo Brandsma fue detenido en 1942 y tras-
ladado a Dachau el 13 de junio, después de 
haber sido prisionero en Scheveningen, Amers-
foort, y Cléveris. En Dachau fueron reunidos la 
mayoría de los prisioneros cristianos detenidos 
por los nazis por su oposición al Régimen. 

Brandsma murió como mártir el 26 de julio de 
1942, a causa una inyección letal administrada 
por un médico de las SS Allgemeine. Fue be-
atificado el 5 de noviembre de 1985 por Juan 
Pablo II, y su fiesta se celebra el día 27 de julio. 
Esperemos algún día pueda ser contado entre 
los Santos y Santas de Dios.
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EL CARISMA CARMELITÀ 
DE LA PREGÀRIA

Com sabeu el carisma dels 
carmelites es la pregària, fer-la 
i ajudar a fer-la als altres, així 
com ajudar a buscar a Déu, per 
això fidels al nostre estil de viure, 
a la Parròquia fem varis estils de 
pregària, recordo els horaris:

Lectio Divina, o el que es el 
mateix pregar amb la Paraula 
de Déu en grup posant-la en 
comú. La fem cada dijous no 
festiu de 10.45 a 11.45 h, a la 
Sala Santa Joaquima, entrant 
pel c/ Sant Hermenegild 11-13.

Celebracions de la Paraula, 
la fan els germans del camí 
neocatequmenal i es celebra 
de dilluns a divendres de 21.00 
a 22.00 aprox. Es tracta de me-
ditar la Paraula en comunitat i 
compartir el que els ha dit.

Paraula i Vida, la fem el 
tercer dimarts de cada mes a 
les 21.00 h a la biblioteca de 
la Parròquia. Es pregar des de 
la paraula fent revisió de vida.

Adoració del Santíssim, el 22 
de cada més que no caigui en 
dissabte o diumenge, de 9.30 a 
19.45, per pregar davant el Se-
nyor exposat solemnement a la 
custodia al temple de l’Església.

Rosari, ja coneixem aquesta 
pregària tradicional mariana 
tot contemplant els misteris de 
la nostra salvació. La fem de 
dilluns a divendres no festius a 
les 19.15 h.

Vespres, aquesta pregària 
es la de l’Església a la hora del 
capvespre, a la qual preguem i 

lloem al Senyor pel que ens ha 
donat el Senyor durant el dia. 
La fem també de dilluns a di-
vendres no festius a les 20.40 h.

Els divendres de Quaresma 
fem el Via Crucis, de 19 a 
19.30, tot recorren el camí de la 
creu del Senyor, contemplant 
les 14 estacions del camí recor-
regut per Jesucrist per portar a 
terme la nostra salvació.

Us recordem també que 
obrim l’Església cada dia 
de 10 a 12.45 i de 17.00 a 20.45, 
excepte el dissabte per la tarda 
i el Diumenge per la tarda tam-
bé per que el que vulgui pugui 
fer una estona de pregària al 
temple davant del Senyor en 
silenci i en pau.

Els dies 5-6 -7 de abril d’aquest any any els carmelites de Catalunya 
celebrarem el Capítol Provincial a Olot. Es la trobada dels frares de 
Catalunya y Venezuela, per unir forces e idees per programar i enfocar 
la realitat del Carmel en aquests territoris. Us demanem la pregàries 
per aquests dies per que aquesta trobada doni fruits abundants per 
al bé de l’orde, de l’Església i del món.
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Donacions per la Parròquia: 
“La Caixa” 2100-3262-17-2100339546

www.santajoaquinabcn.com

DATES I HORARIS DE LES 
CELEBRACIONS I ACTES DE LA 
QUARESMA 2017

 } Ritus de la Cendra a l’inici de la Quaresma en totes les 
Misses d’aquest dimecres dia 1 de març, de 12.00 i 20.00 h, 
així com a la cripta per a la Catequesi infantil a les 17.30.

 } Cada divendres de Quaresma a les 19.00 farem el Via 
Crucis al Temple, a continuació l’oració de vespres i tot 
seguit com cada dia, la Missa de 20.00 h.

 } El dia 2 de març començarem la oració de Laudes 
amb motiu del temps de Quaresma. Les farem de dilluns a 
divendres no festius a les 6.30 del matí. L’entrada serà pel 
garatge, C/Francolí amb Sant Guillem

 } El divendres dia 3 farem l’anunci de Quaresma del 
Camí Neocatequmenal, serà al Temple a les 21.00 h.

 } Catequesis-xerrades de Quaresma, dimarts 14-21-28 
de Març a les 20.30 h a la sala Beat Titus Brandsma, (en-
trant pel c/ La Gleva 25 i pel garatge del c/Francolí canto-
nada amb Sant Guillem) són unes trobades per aprofundir 
sobre el perdó i per preparar la Pasqua.


