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Estimats germans, m’adreço a vosaltres amb ale-
gría, de veure com un any més a la parròquia 
les coses van sortint, van endavant, no sense 

cansanci, ni contratemps, pero també amb il·lusió, 
per que el Senyor, la Mare Déu i Santa Joaquima van 
al davant nostre, obrint i aplanant camins amb pau 
i concòrdia. 

En temps de la nostra patrona van haver molts con-
tratemps, familiars, polítics, bèl·lics, socials... la Santa 
va afrontar-los amb pregària, serenitat i valentía, però 
sobretot amb un denominador comú, l’amor a Déu 
i als germans en tot. Expressat en una frase que neix 
d’aquesta experiència de la Santa ho formulava així; 
“multipliqueu l’amor”.

En aquesta primera plana de l’article més que parlar 
de Santa Joaquima, deixem-la parlar a ella, i fem-ho 
llegint una de les seves cartes i deixem que la nostra 
patrona ens parli, en les nostres decisions i actituds, 
sobretot en les més difícils. La carta en qüestió és a 
la Mare Maria Casanovas:

“ Visca Jesús. Caríssimes i amades filles, mare 
Maria i germana Rosa: Per la mare Teresa de 
Cardona sé de la vostra salut, que es bona a 
Déu gràcies.

Jo he fet de tot i en aquest moment, encara no 
estic del tot bé: un refredat que molt de temps 
que dura. Encomaneu-me al Senyor, que em pot 
posar bona, si es la seva santa voluntat.

Amades filles, confio que haureu passat les festes 
de la pasqua de Resurrecció amb tranquil·litat i 
alegria, i per tant, ara hem de confiar i procurar 
amb les nostres obres, que el Senyor sigui amb 

nosaltres. Tinguem una fe ben viva, que així com 
es presentaba en les converses que tenien els 
sants apòstols, de tractar entre ells de la resur-
recció del mestre, també serà amb nosaltres si 
els nostres pensaments, paraules i obres són 
sempre per agradar al nostre Déu i Senyor; i tot 
sigui per a preparar-nos perquè en l’altra pasqua, 
la de l’Esperit Sant, participem dels seus dons i 
gràcies, que el diví Esperit concedeix a les qui 
veu més ben preparades.

I així anem al cor de Jesús, no ens moguem més 
de tan bona habitació i rebrem ardor del mateix 
Cor per a encendre els nostres. I podeu dir a mos-
sèn Fèlix que us ensenyi de saber agradar ben bé 
al Senyor. I, sent ben humils, no dubteu amades 
filles, que el diví Esperit trobarà l’habitació dels 
cors ben disposada, i tant de bo desprès sabés 
que en el sant hospital del Solsona semblava que 
s’havia calat foc¡ Tant de bo l’amor de Déu entrés 
de tal manera que ja mai més no se’n pogués 
anar¡, com desitja la vostra humil Mare Espiritu-
al. Germana Joaquima del Pare sant Francesc .”

Nosaltres acabem també de celebrar Pasqua i Pen-
tecosta, que en tota la nostra vida visquem amb la 
seva ajuda tot el que els hi desitja a les seves monges 
a la carta i especialment segons el meu parer, que 
“hem de confiar i procurar amb les nostres obres, que 
el Senyor sigui amb nosaltres” .

Amb tot el cor us desitjo totes les Benediccions i una 
creixent devoció a la Nostra Patrona Santa Joaquima 
de Vedruna.

Fra José López Villalba O.Carm. 
Rector de la Parròquia Santa Joaquima de Vedruna.
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EL MES DE MAIG
Ja en les acaballes d’aquest mes de maig l’Es-
glésia el dedica a Santa Maria, la Mare de Déu. 

Fins i tot la mateixa naturalesa es vesteix de gala 
per cantar lloances a tan bona Mare.  El fred ha 
passat, les valls i les prades es vesteixen d’uns 
verds puríssims de varies tonalitats, els arbres, 
despullats de la vella fulla, comencen a mostrar 
el seu petit brostam que poc a poc anirà creixent 
per donar-nos ombra fresca i gratificant en el 
temps d’estiu que ja s’albira,  les plantes llueixen 
les seves millors flors: roses,  clavells, lliris, garde-
nies, margarides, jacints, petúnies,  

les ginesteres tant grogues elles... i tantes altres 
flors boscanes i de jardí, totes humils i senzilles, 
que desprenen la seva olor agradable en honor 
del seu Creador i de la seva Santíssima Mare! 

Jo recordo que, de petit, en el meu col.legi i a 
tants d’altres, cada dia abans de plegar es feia 
el mes de Maria; una pràctica pietosa que, si 
més no, ajudava els alumnes a descobrir les ex-
cel.lències de Maria Verge, les seves virtuts i les 
seves gràcies. Molts dels alumnes portaven flors 
per guarnir la imatge que presidia l’aula.  

Jo, de maneraa especial, recordo els anys en el 
Seminari Menor carmelità  es donava un relleu 
especial en aquest exercici marià, es cantaven 
les “Déu vos salve Maria” i altres cants en honor 
de tant bona mare.  

Ni cal dir que en aquell temps totes les esglésies 
de cada ciutat i de cada poble, en caure el dia, 
es feia l’exercici del mes dedicat a Maria, fins i tot 
a les cases cristianes tota la família reunida pre-
gaven a diari el mes de maig a Mare tant dolça.  

L’exercici del mes de maig és, per excel.lència, 
un prec i un cant a la Mare del bon Déu. Ella és 
la Mare nostre; recordem les paraules de Jesús 
a la creu: “Mare, aquí tens el teu fill, fill aquí tens 
la teva mare”,  en la persona de l’apòstol Joan hi 
havia reflectida tota la humanitat que amb ànsia 
desitjava des de el principi gaudir d’una podero-
sa mitjancera davant el soli del Déu omnipotent.  
Cal invocar-la amb fe i devoció  “A Vos sospirem 
gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes...”   
Si més no, amb aquelles invocacions tant pròpies 
del mes de maig:  

 } M are meva amantíssima, en tots els instants de la 
meva vida recordeu-vos de mi, miserable pecador.

 } A qüeducte de les divines gracies, concediu-me 
abundància de llàgrimes per plorar amargament 
els meus pecats.

 } R eina de cels i terra, siau mon ampar i defensa en 
les temptacions dels enemics de la meva ànima.

 } I mmaculada filla de Joaquim i Anna, alcanceu-me 
de vostre amantíssim Fill les gràcies necessito per 
salvar-me.

 }  A dvocada i refugi dels pecadors, assistiu-me a l’hora 
de la mort i obriu-me les portes del cel.

La gran dissort amics és que aquesta devoció, 
per una gran majoria,  ja ha passat de moda. 
Que Ella ens  miri amb tendresa i ens acompanyi 
en el nostre caminar.

Fra Carles Mª Lloig (Ord. Carm.)
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EL PAPA PRESIDE LA CELEBRACIÓN DEL 
50 ANIVERSARIO DEL CAMINO NEOCATECUMENAL
Con motivo del 50 aniversario de la llegada 
a Roma del Camino Neocatecumenal, el pa-
sado 5 de mayo el Papa Francisco presidió la 
celebración de acción de gracias con 150.000 
personas en el campus universitario de Tor Ver-
gata de Roma, venidas de 135 países de todo el 
mundo para vivir este acontecimiento histórico. 
De nuestra parroquia participaron más de 300 
hermanos, muchos de ellos jóvenes, junto con 
el párroco el P. José López, que quiso celebrar 
este hito en la vida de esta iniciación cristiana 
que alberga nuestra parroquia desde hace 
más de 40 años.

En el encuentro, dirigido por el equipo respon-
sable internacional, Kiko Argüello, Ascensión 
Romero y el P. Mario Pezzi, participaron 19 carde-
nales y 90 Obispos de todo el mundo, y además 
de celebrar este medio siglo de vida eclesial, el 
Papa envió 34 nuevas  Missio ad Gentes (cada 
una formada por un presbítero y 5 ó 6 matri-
monios con todos sus hijos) a las zonas más 
descristianizadas del mundo para, siguiendo la 
antigua tradición de la Iglesia Católica, conso-
lidar la Implantatio Eclesiae,   y que se suman a 
las casi 2.000 familias que actualmente están 
en misión en los 5 continentes, de las cuales 19 
familias son de nuestra parroquia.

En el mismo encuentro, han sido enviadas a 
parroquias de las periferias de Roma, a 25 
«Communitates in missionem  » «Se rememora 
hoy la experiencia de la Iglesia en sus orígenes, 
que enviaba a algunos de sus hijos no sólo a 

confirmar su fe sino a anunciar el Evangelio a 
quien no lo conocía», 

Estas comunidades, integradas en el modelo de 
«la nueva evangelización» predicado por Juan 
Pablo II y del que tanto habló Benedicto XVI , son 
comunidades que parten desde sus parroquias 
de origen, con el permiso de los párrocos, para 
ayudar a otras parroquias en las que apenas 
hay creyentes o están debilitadas en su acción 
pastoral. Estas comunidades están formadas 
por unas  30-60 personas y desarrollan un nue-
vo modelo de evangelización . Precisamente, el 
Papa Francisco, en su exhortación apostólica « 
Evangelii gaudium », afirma que es necesario « 
pasar de una pastoral de mera conservación 
a una pastoral decididamente misionera  » . Pide 
además el Papa que «a través de todas sus 
actividades, la parroquia aliente y forme a sus 
miembros para que sean agentes de evange-
lización. Y sobre todo  la parroquia tiene que 
pasar a ser una comunidad de comunidades».

El Papa Francisco, que versó su discurso sobre 
la misión de la Iglesia y de todos los cristianos, 
subrayando que  “  la misión es dar aquello que 
hemos recibido. La misión es cumplir el manda-
to de Jesús que hemos escuchado: ‘Id y haced 
discípulos en todos los pueblos  ” y agradeció 
a los que hace 50 años iniciaron el Camino y 
lo llevaron a Roma concluyó: ‘ “vuestro carisma 
es un gran regalo de Dios para la Iglesia de 
nuestro tiempo. Demos gracias a Dios por estos 
cincuenta años”  .
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HORARIS DE LA FESTA SANTA JOAQUIMA
 

Diumenge 27 de Maig a les 12:00 h, celebrarem la MISA DE LA SOLEMNITAT DE 
LA TRINITAT, I FESTA DE SANTA JOAQUIMA. Amb un aperitiu a continuació per 
seguint-lo celebrant. Gracias. Al fi nal de la Missa passarem a VENERAR LA 

RELIQUIA DE LA SANTA, relíquia de 1er grau.

Donacions per la Parròquia: 
“La Caixa” 2100- 3262 -14- 2100259428

www.santajoaquinabcn.com

LA VOCACIÓ CARMELITA
Quan parlem de la vocació carme-
lita, immediatament, ve a la nostra 
ment: frares, monges i religioses. 
Però, no és així, viure el carisma 
carmelità no únicament pels homes 
i dones que han optat per viure radi-
calment en obsequi de Crist (Regla 
Carmelita, 2), ja que són molts els 
batejats en el món que viuen la seva 
opció per Crist des dels valors de 
l’espiritualitat Carmelitana. 

De fet, és un motiu de joia la multi-
forme encarnació del carisma del 
Carmel arreu de toda l’Església. Som 
molts els cristians que d’una forma 
creativa, viuen l’espiritualitat Carme-
litana, amb discerniment i gratuitas. 

Ho expressa les Constitucions dels 
frares: «Totes les persones i grups, 
institucionals o no, que s’inspiren en 
la Regla de Sant Albert, en la seva 
tradició i en els valors expressats 
en l’espiritualitat carmelita consti-
tueixen avui en l’Església la Família 
Carmelita» (Const 28). 

Els membres de la Família Carmelita 
intenten viure la radicalitat del segui-
ment de Jesús, segons el seu estat 
de vida, atrets pels valors del Car-
mel: oració, fraternitat i servei. En-
trellacen en la societat l’Evangeli, 
complint les seves responsabilitats 
familiars, laborals i socials. 

La família carmelita està cridada 
a constituir un moviment de laics 
capaços de buscar nous camins, 
noves maneres de viure la fe, dins 
del que és propi de la seva voca-
ció: que és el món secular i les 
grans causes de la humanitat. El 
Magisteri de l’Església convida els 

batejats a ser presència activa en la 
societat, ressaltant que la missió del 
poble de Déu ha de ser «... sal de la 
terra ... llum del món» (Mt 5,13-16). 

El carmelita laic ha de ser subjecte 
de la història, on, com Església que 
és, pugui oferir el seu testimoni, el seu 
servei concret i, guiat per l’esperit 
de Maria i el d’Elías (cf. Regla TOC 
34-35), es converteixi en ferment i 
promoció de la societat humana 
amb el llevat de l’Evangeli. 

A la Regió Ibèrica tenim un gran 
nombre de laics, que treballen per 
fomentar l’Evangeli en els diversos 
àmbits de la vida civil. Ells amb el 
seu testimoni, bevent del pou de 
l’espiritualitat Carmelitana, tracten 
de mostrar la persona de Jesús, com 
l’únic capaç de saciar els cors dels 
homes, sembrant en una societat 
individualista, que cerca el plaer en 
la immediatesa, els valors del Regne 
de Déu. 

Sembrar els valors del Regne de Déu 
significa per a tot Carmelita, viure 
sota l’impuls de l’Esperit Sant, la festa 
que hem celebrat i comprometre’ns 
a fer la voluntat del Pare a la terra 

com es fa al cel perquè el seu regne 
de justícia, veritat, pau i amor s’im-
planti a casa nostra. 

Acabo aquestes ratlles fent una 
crida a la feligresia de la parròquia 
Santa Joaquima a aprofundir en 
l’espiritualitat carmelita, a sentir-nos 
partícips de la gran riquesa de la 
Tradició carmelita, que té més de 
800 anys donant beure a tantes 
persones que volen assaborir l’aigua 
viva: Jesucrist! 

Deixo el testimoni d’una d’aques-
tes persones: Thomas Mer ton, 
monjo trapenc, un gran místic, 
poeta, activista social. Ell desco-
breix la santedat de Teresa de Lisi-
eux, a qui crida «la florecita», cito:  
«el gran regalo que se me dio, ese 
octubre, en el orden de la gracia, 
fue el descubrimiento de que la 
Florecita era realmente una santa, y 
no santa muda como una muñeca 
en las imaginaciones de muchas 
ancianas sentimentales. No sólo 
era santa, sino una gran santa, una 
de las mayores: ¡Tremenda! Le debo 
a ella toda clase de disculpas y 
reparación por haber ignorado su 
grandeza durante tanto tiempo».

P. Luis José Maza Subero (Ord. Carm.)


