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Des de el mont Carmel, no el de Terra Santa, 
si no el de Barcelona, des de l’alçada i ve-
ient el mar de fons, com el d’Israel, escric 

últim article del curs, que ha passat volant, amb 
tot el que hem viscut i celebrat junts, tots els que 
formeu part de la Parròquia d’alguna manera.

Des d’aquí també em motivo per les festes del 
Carme que estan a les portes i que ara celebra-
rem. La Mare de Déu sota aquesta advocació 
en ajudi a preparar-les en la seva novena i cele-
brar-les amb goig i a fons el dia de la festa.

Per aquestes dates en les que acabem el curs es 
inevitable fer balanç del curs i veure que gràcies 
a Déu i “a grosso modo” podem dir que hem 
acomplert la missió satisfactòriament, celebrant 
la fe, fent camí, transmetent la Paraula, pregant 
personalment i en comunitat, compartint en 
bona part els bens que Déu ens dona, amb els 
més necessitats que venen a la Parròquia.

Ha marcat molt l’objectiu que la conferència Epis-
copal Tarraconense, va marcar de que aprofun-
díssim en les nostres celebracions i en la pregària 
personal i comunitària de la Paraula. Donat el 
carisma Carmelità que tenim els frares i que mirem 
d’imbuir en tot el que fem, ens ha estat fàcil amb 
els feligresos i amb l’ajut de Déu. Amb els membres 
del camí neocatequmenal que també la tenen 
molt present en la seva espiritualitat igualment la 
hem pregat i aprofundit intensament.

Mirant també el que hem viscut a nivell social, 
hem vist que la crisis econòmica per desgràcia 
no l’hem deixat, tot i el llarg temps que l’arrosse-
guem, que la violència i la guerra continuen pre-

sents, molts cristians son assassinats, perseguits i 
exiliats, bé el panorama general es dur, la nostra 
fe ens fa mirar i viure el que passa amb realisme, 
però a la vegada amb Esperança i per viure tot 
això, el contacte amb la Paraula i la pregària ens 
ajuden també moltíssim.

La presència del Pastor de la nostra Diòcesi de 
Barcelona. Mons Joan Josep Omella, recent-
ment constituït cardenal, l’hem tingut dos cops 
aquest curs entre nosaltres, amb els joves del 
rosari, pertanyent al camí neocatequmenal i en 
les confirmacions que van rebre 30 joves de la 
nostra parròquia, del camí i de la joventut car-
melita; Jucar. Aquesta vinguda doble del bisbe 
ens ha animat molt i omplert de joia, perquè la 
presència del màxim representant de Crist Pas-
tor de la nostra Diòcesi sempre motiva a seguir 
endavant i alegra.

Ara des de el Carmel de Barcelona i amb “l’estel 
del Mar a la vista” molt a prop, preparats per 
celebrar la seva novena i festes, que ella ens 
guiï, ens protegí i segueixi donant-nos gràcies 
per mitjà de l’Escapulari. També desitjo per tots 
que la coneguem i estimem més a la Mare de 
Déu, perquè ens unim i seguim cada cop més 
al seu Fill i germà nostre, Jesucrist.

¡Feliç Novena i Festa del 
Carme! ¡Bon Estiu! 

Fra José López Villalba O.Carm. 
Rector de la Parròquia Santa Joaquima de Vedruna.
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¡ESTEL DEL MAR, GUIEU-NOS!
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EL ESCAPULARIO SIGNO DE LA 
DEVOCIÓN MARIANA DEL CARMELO
La devoción del Escapulario 
es “la síntesis de la devoción 
mariana en el Carmelo” es 
“señal de salvación”, es “sig-
no de predestinación”, es 
“agarrarse a la Cruz de Jesu-
cristo Salvador y al Escapu-
lario de María Mediadora”, 
“perfecta renovación de 
las promesas bautismales”, 
confiados en la doctrina co-
mún de la Iglesia de que “el 
verdadero devoto de María 
no puede perecer”.

Del prestigioso historiador 
carmelita, Fr. Juan Paleoni-
doro (+1507), es la frase “El 
Carmelo es todo mariano”.

Del prior general Fr. Juan Gros-
si (+1434), en su obra Virida-
rium, encontramos esta otra: 
“En honor de María y en su 
presencia los carmelitas se 
pusieron en contemplación”.

El eminente teólogo inglés, 
Fr. Juan Baconthorp (+1348) 
regaló a la Orden un tratadi-

to en el que proba-
ba la identidad de 
la Regla del Carme-
lo con la vida que 
en la tierra llevó la 
Virgen María.

Fr. Arnoldo Bostio 
(+1499), belga, en 
su obra Patronato 
de María sobre el 
Carmelo, decía 
que la auténtica 
Regla para el car-
melita debe ser la 
Virgen María.

El Escapulario es el hábito y 
signo del Carmelo, luego en 
el Escapulario del Carmen, 
como decía el siervo de Dios, 
hijo de Santa Coloma de Far-
ners (Girona), Fr. Bartolomé 
Mª Xiberta (+1967) “está con-
densado el fruto de muchos 
siglos de intensa devoción 
mariana, y quien lo viste se 
siente espontáneamente in-
corporado a la corriente de 
fervor mariano representa-
do por el Carmelo, que es la 
familia de María, su Madre, 
su Patrona, su Hermana, su 
Reina,…”.

En este año 2017 se cumplen 
los 100 años de la profesión 
solemne del P. Xiberta en la 
Orden de los Hermanos de 
la Bienaventurada Virgen 
María del Monte Carmelo.

De Fr. Andrés de Pignaris la 
emblemática frase: “Jesús 
en el corazón y María en el 
recuerdo”.

Fr. Jordi M. Gil i Costa (Ord. Carm.)

Donacions per la Parròquia: 
“La Caixa” 2100-3262-17-2100339546

www.santajoaquinabcn.com
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VISITAS DE NUESTRO 
ARZOBISPO A LA PARROQUIA
El pasado domingo 2 de abril, nuestro Arzo-
bispo de Barcelona, Mons. Juan josé Omella, 
visitó nuestra parroquia para rezar el Rosario y 
Adorar al Santísimo con más de 250 jóvenes 
que frecuentan dos grupos de oración por la 
Missio Ad Gentes que varias familias del Ca-
mino Neocatecumenal llevan a cabo en Pau 
(Francia) y Lausanne (Suiza). Fue una visita 
llena de alegría, agradecimiento, adoración 
y misión, que confirmó en los jóvenes la fuerza 
de la oración en la nueva evangelización.

También durante el mes de junio asistió de 
nuevo a la parroquia para dar el Sacra-
mento de la Confirmación a 30 jóvenes de 
la parroquia que durante varios meses se 
han estado preparando para recibir el don 
del Espíritu Santo. Queremos agradecerle 
su cercanía y celo apostólico como Pastor 
de nuestra diócesis, y felicitarle por su reci-
ente creación como nuevo Cardenal de la 
Iglesia por parte del Papa Francisco hace 
apenas unas semanas. 

El dia 5 d’Abril en el capítol provincial dels 
carmelites de Catalunya celebrat al con-
vent dels mateixos a Olot, va ser confirmat 
el P. Luís Maza pel General de l’Orde, el 
P. Fernando Millán com a Provincial i el 
seu consell provincial; 1er conseller el 
P. Gaspar Borda; 2on, P. Xavier Garmón; 
3er P. Jordi María Gil; 4rt P. José López, 
els quals faran aquest servei -mediant 
Déu- al Carmel i a l’Església fins al 2020.                                                                                                                              

Demanem les vostres pregàries 
perquè el Senyor ens ajudi en 

aquesta tasca.

CAPÍTOL 
PROVINCIAL 

DELS 
CARMELITES 

DE CATALUNYA
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HORARIS DE LES CELEBRACIONS DE 
LES FESTES DE LA MARE DE DÉU DEL 

CARME 2017
 
Primerament recordem que la Missa de 13.00 h del Diumenge queda suprimida definitivament a partir de Juliol.

La Missa de 20.00, de dilluns a divendres quedarà suprimida durant el mes d’agost amb motiu de l’horari d’estiu. 
Tornarem a fer-la el divendres 1 de setembre.

La resta de misses que no esmentem queden amb el mateix horari que fins ara. 

Els horaris d’apertura i tancament de matí i tarda de l’església, que hem tingut durant el curs per pregar al temple 
quedaran restringits en els mesos de juliol, agost i setembre als horaris de misses que mantenim en aquest tres 
mesos, tenim en compte les que queden igual i les que suprimim tal com queda indicat més a dalt. L’apertura 
serà ½ hora abans de la Missa i tancarem un ¼ desprès de l’última Missa del matí i de la tarda quan hagi.

NOVENA DEL CARME
Començarà el divendres dia 7 de juliol i acabarà el dissabte dia 15.

A les 19.15 h començarem el res del sant Rosari i a continuació l’exercici de la novena, amb pregàries i 
cants carmelitans.

A les 20.00 h, comença la Missa de la novena, presidirà la mateixa i predicarà les homilies el P. Carmeli-
ta i vicari de la nostra Parròquia, P. Jordi Maria Gil. 

El diumenge dia 9, farem l’exercici de la novena a les 11.40 i la Missa de la mateixa a les 12.00. 

Les diverses comunitats, Pastorals i Grups de la Parròquia s’ocuparan de preparar la celebració de la 
Missa de la novena d’un dia concret: 

 dia 7, divendres; Comunitats : 1, 8 i 16, Pastoral de la salut

 dia 8, dissabte; Comunitats 4 i13, Club Vedruna i Recepcionistes 

 dia 9, diumenge; Comunitat 3 i Consell Parroquial

 dia 10, dilluns; Comunitats 6 i 12, Catequesi infantil, Confirmacions i neteja

 dia 11, dimarts; Comunitats 5,9 i 14, Pastoral d’Adoració i Rosari 

 dia 12, dimecres; Comunitats 2, 15 i 18, Pastoral Prematrimonial

 dia 13 dijous; Comunitats 10 i 11, Pastoral d’Ornaments, Càritas i Rober

 dia 14 divendres; Comunitats 7, 17 i Pastoral de Bateigs 

 dia 15 dissabte; TOC: Terç Orde del Carme  
                              (En acabar la celebració hi haurà imposició d’escapularis).

El diumenge 16 de Juliol celebrem la Festa de Nostra Mare, La Mare de Déu del Carme.
 A les 11.40 h, processó amb pregàries i cants, pel carrer amb la imatge de la Mare de Déu del Carme.

 A les 12.15 h, a continuació de la processó, solemne Eucaristia concelebrada, i presidida pel Rector  
 de la Parròquia, P. José López Villalba, O.Carm. 
 En acabar la celebració hi haurà besamans amb l’Escapulari de la Mare de Déu. 

Tindrà lloc a continuació a les 13.45 h. un mini concert a càrrec de la Coral Nostra Senyora per 
seguir celebrant el dia de la patrona.
En acabar el concert, 14.15 h, baixarem al pati, farem un àgape ó piscolabis per celebrar tots 
plegats amb un bon menjar i beure que compartirem, la Festa de la Patrona de la nostra orde.

El dijous dia 20 de Juliol a les 20.00 h, celebrarem la solemnitat del nostre Pare Sant Elies, Profeta e 
inspirador de la Ordre del Carme, amb una solemne Eucaristia.

¡FELIÇ FESTA DEL CARME, DE SANT ELIES I BON ESTIU!


