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Estimats germans, estem entrant a L’Advent 2018-19 en 
un temps ple d’incertesa i ple d’esperança a l’hora, per 
la situació social i global també a nivell religiós. Anhelem 

pau, concordia, el necessari per tothom, estar més arrelats 
en Déu tots plegats i moltes més coses però veiem que tots 
això costa molt d’assolir-ho.

El curs passat ens ha deixat també a nivell parroquial un any 
fantàstic de vivència i transmissió de l’Evangeli, catequesis de 
nens i d’adults, de pregària, d’acció social i de comunió, do 
inestimable que amoroseix i potencia l’anterior.

Aquest curs també el tenim ple d’accions en els diferents 
moviments o estils de viure la fe a la nostra parròquia, des de 
el Camí Neocatecumenal als feligresos, passant pels terciaris 
carmelites, incloent-hi a tots els grups i els diversos serveis 
i apostolats.

I ara entrem a l’advent, un temps d’espera per la vinguda de 
Jesucrist entre nosaltres, es un més en el qual la vigilància i 
una certa austeritat en el dia a dia, ens preparen per celebrar 
el Nadal plens de joia i esperança. 

Les figures de Isaïes, Sant Joan Baptista, Sant Josep i la Mare de 
Déu ens preparen mostrant-nos el seu camí i estil com ho van 
fer ells per preparar els camins del Senyor, i això ho podem 
viure des de la Paraula, la Pregària, la litúrgia d’aquests dies, i 
des de el que ens programem per fer al respecte que ens ajudi 
a preparar en el nostre cor la vinguda del Senyor i especialment 
l’atenció mes acurada pels més necessitats, més que tot el que 
envolta al Nadal, que ens pot ajudar però que es secundari, 
regals, menjars, l’espectacularitat mediàtica al respecte.   

Les catequesis del Camí Neocatecumenal d’aquest curs 2018-
19 s’estan acabant, hauràn estat quinçe catequesis d’adults 
que culminaran amb una convivència de tres dies a la qual si 
Déu vol es formarà una comunitat que serà la 19. 

Aquest any es el 50é aniversari de l’inici del Camí Neocate-
cumenal, - que vam celebrar a Roma molt efusivament amb el 
Papa Francesc i Kiko Argüello- cinquanta anys d’evangelització 
de comunitat, de litúrgia especialment de Eucaristia, sagrament 
del Perdó i Paraula, tot això embolcallat de molta pregària. 

L’Església començant pel Papa i amb molta gent d’Església, 
clero i laics estan reconeixent que viure la fe en petites co-
munitats a les parròquies,com les comunitats  de l’Església 
dels tres primers segles, fa que es pugui viure la fe, aplicant-la 
personalment al dia a dia amb un itinerari catequètic d’adults 
de llarga durada que porta a les persones en un camí de 
conversió a la trobada amorosa amb Déu. 

També vull compartir en aquest Full informatiu d’Advent, 
una realitat de la parròquia que va en relació a aquest temps 
litúrgic que ara comencem, es la pregària i més concretament 
la Lectura Divina, o com la coneixem habitualment Lectio 
Divina, es una realitat que fem a la nostra parròquia des de fa 
cinc anys, i van participant entre vuit i dotze persones, es un 
espai de pregària amb la Paraula de Déu, al voltant de l’amor 
de Déu i compartida, del que ens diu a la nostra vida i entorn, 
proper i global, que ens mou a conversió i a estimar-lo cada 
cop més a ell i als germans ho fem els dijous no festius de 
de 10.45 a 11.45 a la nostra parròquia, pot ser una ajuda en 
aquest temps de gràcia per trobar-nos amb Jesucrist.

Com a parròquia Carmelita sempre us proposem pregària, 
i al respecte també a l’Advent us oferim en aquest cas pel 
Camí Neocatecumenal la pregària del matí de l’Església, o 
sigui; Laudes, de dilluns a divendres no festius a les 6.30. 
Espai també obert per a tothom. Trobem-nos amistosament 
amb Crist i amb la Mare de Déu, que sabem que ens estima.

Aquest curs que ja hi som, volem com sempre aprofundir el 
nostre amor a Jesucrist, a la Mare de Déu, sota l’advocació 
del Carme i a l’Esgésia, us volem donar gracies, l’equip sacer-
dotal Carmelita  a tots vosaltres, per la vostra col·laboració 
espiritual i material que fa possible que caminem com a Poble 
de Déu a la Nostra Parròquia. 

UNA ABRAÇADA A TOTS I FELIÇ AD-
VENT-NADAL 2018-19

Fra José López Villalba O.Carm. 
Rector de la Parròquia Santa Joaquima de Vedruna.
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L’ESGLÉSIA I LES SEVES 
GRANS I PETITES REALITATS
Tots els que m’esteu llegint sabeu sobradament que l’Es-
glésia, fundada per Jesucrist, és obra i impuls de l’Esperit 
Sant; és Ell qui dona vida plena a l’esposa de Jesucrist, és 
qui li dona vida, llum i força, l’empeny a tirar endavant, qui 
la guia, la protegeix i qui l’alimenta precisament amb el Cos 
i la Sang de Jesús, Fill de Déu. 

D’aquesta acció de l’Esperit Sant sorgeix tota la realitat 
de l’Església de Déu: el sacerdoci ministerial, la vida reli-
giosa i la vida consagrada tant femenina com masculina, 
els cridats a missionar . Les Ordes religioses, doncs, totes 
han sigut per impuls i força de l’Esperit de Déu suscitant 
a homes i dones a seguir els Consells Evangèlics amb tota 
la seva plenitud. 

A vegades penso que és una gran pena que la humanitat, 
fins hi tot els creients, no pensem ni vulguem entendre 
aquesta acció salvadora i santificadora de l’Esperit Sant. 
En el missal Romà la Pregària eucarística IVª ho reflexa 
ben clarament quan diu: I perquè no visquéssim més per a 
nosaltres mateixos, sinó per a ell, que per a nosaltres havia 
mort i ressuscitat, envià des de vós, Pare, als creients, com 
a primer do, l’Esperit Sant. I l’Esperit acaba l’obra de Crist 
en el món, duent a terme la santificació de totes les coses.

Així, doncs, de manera invisible tot resta guiat i il.luminat 
per l’Esperit Sant, i visiblement l’Església rep la clarividèn-
cia, la guia i el  Magisteri del Papa i dels bisbes successors 
dels apòstols. 

És la gran realitat d’una església viva i eficaç i que, malgrat 
tot, és santa i pecadora. És santa ja que Déu la santifica 
a través del seu propi Esperit, però és pecadora, precisa-
ment, per que és portada pels homes.  Sí, aquesta és la 
Gran Realitat en mig del Món! 

 També hi ha altres  petites realitats dins de l’Església que, 
sense ésser dogma de fe, donen el seu fruit i ajuden a la 
pietat de molts fidels. Unes amb més força que d’altres. 
Les confraries, les unions piadoses, grups d’oració i pietat, 
dijous eucarístics, i tantes i tantes altres devocions i nove-
naris dirigits a infinitat de sants i santes (petites realitats) 
que no son nocives però,  a vegades, poden  distreure de 
la veritable gran realitat que és el sincer culte i devoció a 
l’Eucaristia i a la resta de Sagraments. Recordo en aquests 
moments que abans del Concili Vaticà IIº durant la celebra-
ció de la missa molta gent resava el Rosari, feia les seves 

novenes i actes de pietat o bé s’entretenia amb el fullet 
dominical llegint el seu contingut. Quan el capellà anunciava 
el fi de la missa: “Ite, missa est!”: Marxeu, la missa s’ha 
acabat.  Aleshores l’església quedava pràcticament buida.

A part de tot això, hi ha encara forces fidels que llur 
devoció és tant gran que resten apuntats a tres o quatre 
moviments; tant és així que a vegades es troben que no 
saben a quin tenen d’anar  i/o triar ja que, en ocasions, tots 
cauen i fan les seves activitats i devocions el mateix dia. 
Molt millor serà ésser d’un sol moviment pietós que de 
molts alhora, evitant complicar-nos la vida valorant a quin 
és millor que vagi.  Un altre fet real és que, en ocasions, 
entrem en una església i recorrem tots els altars que tro-
bem amb els seus corresponents sants i santets, santa Rita,  
sant Antoni,  sant Sebastià, santa Florentina, sant Tarsíci, 
sant Martí, santa Bárbara, sant Pancraci, etc, etc, etc. i a 
tots els hi adrecem una paraula o bé els hi encenem una 
llàntia..., però passem pel davant del Santíssim Sagrament, 
l’altar del Santíssim, on hi ha el Cos i la Sang de Jesús ben 
viu, sense fer-ne cas, o sia, passem de llarg.

Casi podríem ben dir: en aquest altar no hi cap sant de la 
meva devoció. Ens agafem a les petites realitats i passem  
de llarg davant la vertadera gran Realitat!!! 

Amics i amigues que em llegiu pacientment, Crist Jesús, el 
Fill de Déu és la única i vertadera realitat.

Escoltem-lo a través de la seva Paraula i seguim-lo; Ell és 
l’únic camí que condueix a la Vida Eterna! 

Fra Carles Mª Lloig (Ord. Carm.)
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LA “GRACIA DE LA NAVIDAD” EN 
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS
En este año 2018, que celebramos el 130 aniversario de 
la entrada en el Carmelo de Lisieux de Santa Teresa del 
Niño Jesús, “la santa más grande de los tiempos moder-
nos”, como la definió el papa S. Pío X, quisiera recordar 
un momento muy importante en su vida. Momento que 
supone que, en un instante, pasó de la infancia a la adultez; 
momento de su “conversión total”.

Este acontecimiento de gracia se dio en la noche de Navi-
dad de 1886, cuando ella tenía apenas 13 años. 

Teresita pasa, de una extremada sensibilidad y llanto fácil, a 
una fortaleza heroica, “desde aquella noche bendita ya no 
conocí la derrota en ningún combate, sino que, al contrario, 
fui de victoria en victoria y comencé, por así decirlo, una 
carrera de gigante”.

Dejemos que la misma santa nos lo explique: “No sé cómo 
podía ilusionarme con la idea de entrar en el Carmelo es-
tando todavía, como estaba, en los pañales de la niñez… Era 
necesario que Dios hiciera un milagro para hacerme crecer 
en un momento, y ese milagro lo hizo el día inolvidable de 
Navidad… Volvíamos de la Misa del Gallo,…

Al llegar a los Buissonets (su hogar), me encantaba ir a la 
chimenea a buscar mis zapatos. Esta antigua costumbre nos 
había proporcionado tantas alegrías durante la infancia, que 
Celina quería seguir tratándome como una niña, por ser yo 

la pequeña de la familia… Papá gozaba al ver mi alborozo y 
al escuchar mis gritos de júbilo a medida que iba sacando 
las sorpresas de mis zapatos encantados, y la alegría de 
mi querido rey aumentaba mucho más mi propia felicidad.

Pero Jesús, que quería hacerme ver que ya era hora de que 
me liberase de los defectos de la niñez, me quitó también 
sus inocentes alegrías: permitió que papá, que venía cansado 
de la Misa del gallo, sintiese fastidio a la vista de mis zapatos 
en la chimenea y dijese estas palabras que me traspasaron el 
corazón: ¡Bueno, menos mal que es el último año…!

Yo estaba subiendo les escaleras… Celina, que conocía mi 
sensibilidad y veía brillar las lágrimas en mis ojos, sintió 
también ganas de llorar… me dijo ¡No bajes Teresa!, su-
frirías demasiado… Pero Teresa ya no era la misma, ¡Jesús 
había cambiado su corazón! Reprimiendo las lágrimas, 
bajé rápidamente la escalera, y conteniendo los latidos 
del corazón, cogí los zapatos y, poniéndolos delante de 
papá, fui sacando alegremente todos los regalos, con el 
aire feliz de una reina. Papá reía, recobrando ya su buen 
humor, y Celina creía estar soñando… Felizmente, era 
una hermosa realidad: ¡Teresita había vuelto a encontrar 
la fortaleza de ánimo que había perdido a los cuatro años 
y medio, y la conservaría ya para siempre… La obra que 
yo no había podido realizar en diez años Jesús la consumó 
en un instante, conformándose con mi buena voluntad,…”.

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar en la parroquia 
una celebración presidida por nuestro Obispo Auxiliar 
Mons. Antoni Vadell, con motivo de las catequesis de 
adultos que ha dado un equipo de catequistas del Cami-
no durante dos meses, y que son el punto de partida de 
este itinerario de formación católica que es el Camino 
Neocatecumenal y que cele-
bra además este curso su 50 
aniversario. La celebración 
litúrgica versaba sobre la 
Palabra de Dios, uno de los 
pilares de la vida cristiana, y 
donde los que estaban par-
ticipando en las catequesis 
iban a recibir de manos del 
Obispo, en representación de 
la Iglesia, madre y maestra, la 
Escritura, que se convertirá 
en el catecúmeno en lámpa-
ra para mis pasos, como nos 
dice el salmo 118. 

En la celebración, tras la proclamación de cuatro lecturas 
relacionadas con la Palabra de Dios, que tiene su máxima 
expresión en Cristo, el Verbo hecho carne, el Obispo 
pronunció una homilía animando a los presentes, muchos 
de ellos alejados de la fe y de la Iglesia, a no desfallecer y 
buscar, con la ayuda de una comunidad, la verdadera ple-

nitud y felicidad 
que se encuen-
tra en Jesucristo. 
Posteriormente 
entregó la Biblia 
a cada uno de los 
40 que han esta-
do participando 
estos dos últimos 
meses en las ca-
tequesis, y que 
so lemnemente 
la recibieron tras 
una breve oración 
del Obispo.

Visita del Obispo Auxiliar Mons. Antoni Vadell

Fra Jordi Mª Gil Costa, O.Carm.
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HORARIS DE ADVENT – NADAL 2018-19 
PARRÒQUIA SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA 

CARMELITES
• Anunci d’advent del camí Neo Catecumenal, per les dos primeres comunitats i altres 

de la zona, divendres 30 de novembre a les 21.00 h. A la sala Beat Titus Brandsma. 

• Anunci d’Advent del Camí Neo Catecumenal, de la comunitat 3 fins la 19, al temple 
de l’Església a les 21.00 h. 

• Com cada dijous a les 10.45 farem Lectio Divina, sobre l’Advent i l’Amor de Déu. Sala 
Santa Joaquima de Vedruna, unim pregària i Paraula de Déu.

• Tots els dies no festius de dilluns a divendres les Comunitats Neo Catecumenals fan 
Laudes a la Sala Beat Titus a les 6.30 del matí. -Entrant per c/ Francolí cantonada amb 
Sant Guillem- 

•  Solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria, divendres 8 de desembre a les 
20.00 h, i el dissabte a la missa de 11.00 i 12.00 h. 

•  Al vespre del dissabte dia 8 de desembre, la Missa serà la de vigília del Diumenge 
2º d’Advent, i aquest Diumenge 9, pròpiament les Misses de 11.00 i 12.00 com fem 
habitualment.

• El Diumenge 16 de desembre a la Missa de 12.00, celebrarem les primeres comunions 
de unes nenes mes grans de la catequessis, serà al Temple de la nostra Església.

•  Celebrarem la Missa del Pollet pels nens de la catequesi i qui vulgui venir, el 24 de 
desembre a las 20.00 h i la de Missa del Gall a les 00.00 del 25, i les del dia de Nadal el 
mateix 25 a les 11.00 i a les 12.00 h.

•  Dia 31 de desembre Missa de vigília de la Mare de Déu a les 20.00, fent comiat des de 
la pregària del any vell i demanant pel nou.

•  Missa del Camí Neocatecumenal el 31 de desembre a les 21.00 h vigília de la Mare de 
Déu i celebrant també la Missa de Cap d’any. 

•  Dia 5 de gener de 2019 a les 18.00 h, donarem la benvinguda en persona als Reis Mags 
d’Orient, al nostre Temple i rebran les cartes que els nens els lliurin.

•  Dissabte 5 de gener a les 20.00 h, celebrarem la vigília de la Epifania o dia de Reis, 
a la cripta de la nostra Parròquia. El Diumenge 6, dia de Reis celebrarem les Misses 
corresponents a les 11.00 h i a les 12.00 h. 

¡FELIÇ ADVENT I NADAL 2018-19 PER A TOTHOM! 

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

www.santajoaquinabcn.com


