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TEMPS DE QUARESMA-PASQUA, TEMPS 
D’ORACIÓ, FRATERNITAT I SERVEI 

Estimats membres de la Parròquia i lectors, em 
torno a posar en contacte amb vosaltres amb el 
Full Informatiu parroquial, de Quaresma i Pasqua 
2019, amb el ritme frenètic del pas dels dies, ja hi 
som al començament del mes d’abril i el volum i la 
velocitat de les activitats del la Parròquia es 
proporcional al pas del temps. 
 
A nivell evangelitzador, catequètic i de celebració, 
les comunitats neocatecumenals continuen els 
seus temps i passos de cara a viure una fe 
cristiana adulta en mig del nostre món. Els 
feligresos van vivint a un ritme també constant la 
seva vivència de fe quotidiana en les celebracions 
i pregàries que oferim cada dia i cada setmana. El 
club Vedruna, el grup de la gent gran, dintre dels 
feligresos, es troben un cop a la setmana per 
compartir les seves vivències i fets. Els terciaris 
de la Ordre del Carme, d’una manera discreta i 
silenciosa, però a la vegada encomiable i 
delerosa, van seguint el seu itinerari de fe com a 
laics vinculats de ple a la familia carmelita. Així 
com les diverses pastorals catequètiques, socials 
i de funcionaments varis de la parròquia. 

“Aquesttempsdequaresmaesunabona
ocasióperapropar-seaEll,trobar-loala
pregàriaenundiàlegdecoracor,parlaramb
Ell,escoltar-lo;esunabonaocasióperveure
elseurostretambéalrostred’ungermài
d’unagermanaquepateix.D’aquestamanera
podemrenovarennosaltreslagràciadel
baptisme,saciarlanostrasedalafontdela
ParauladeDéuidelseuEsperitSant;iaixí
descobrirtambél'alegriadeconvertir-seen
artífexdereconciliacióeinstrumentsdepaua
lavidaquotidiana” (Papa Francesc 19-03-2017) 
 

El temps de quaresma que estem visquent ens 
fica de ple en el misteri redemptor del Crist i de 
l'Església. Un altre any podem identificar-nos amb 
el lliurament de Crist en totes les practiques 
quaresmals i totes les celebracions de aquest 
temps. Seguint el Crist en el seu itinerari cap a la 
passió, mort i resurrecció, ens identifiquem, 
esperem que aquest any d’una manera 
significativa amb el Crist que es va anorrear per 
nosaltres, per que poguéssim viure i compartir 
amb els germans la identificació amb ell, o el que 
es el mateix viure la conversió del nostre cor, per 
poder-lo estimar a ell i al proïsme, cada cop més, 
personalment i en comunitat com ell va fer i 
ensenyar. 
 
Acabant, i recordant el pla pastoral actual de la 
Diòcesi de Barcelona, a la quarta orientació, des 
de la centralitat en Jesucrist i aquest any focalitzat 
en la fraternitat, cito aquest fragment perquè ens 
ajudi i motivi en aquests temps de quaresma i 
social que vivim:
“Lessituacionseclesials,socialsipolítiques
complexesleshemdeviurecomuna
oportunitatpercréixerenelrespecte,la
comunió,lanoconfrontació,l’entesaiel
diàlegperavançarenelcamídela
comprensió,lafraternitatielbécomú.La
nostramissiósempreseràunatascade
reconciliació,totseguintlespetjadesde
Jesucristquevaveniratrencarmursiarefer
relacions,”destruintelmurdeseparació,
abolintl’enemistatenlasevacarn(Efesis
2,14).(...)”

Cordialment, Feliç Quaresma-Pasqua, el 
vostre rector, Fra José López Villalba O,Carm. 



Fr.JordiMªGilCosta,OCARM

SAN NUÑO 
DE SANTA MARÍA ALVARES DE PEREIRA, 
CARMELITA (1360-1431)

El 26 de abril de este año se celebrará el décimo 
aniversario de la canonización del prócer de Portugal, 
Nuño Alvares de Pereira, por el Papa Benedicto XVI 
en San Pedro del Vaticano.

Hijo de Don Álvaro Gonçalves Pereira, caballero de la 
Orden de los Caballeros de S. Juan de Jerusalén. A 
los 13 años es admitido a la corte del rey Fernando, 
siendo escogido escudero de la reina y armado 
caballero.

En 1376 casa con Leonor de Alvim, teniendo 3 hijos, 
dos de los cuales murieron pronto.

Figura clave en la independencia portuguesa. El 6 de 
abril de 1384 tiene la victoria en la batalla de Atoleiros. 

El rey Juan de Avis lo proclama Condestable, jefe 
supremo de los ejércitosportugueses. El 14 de agosto 
de 1385 con la batalla de Aljubarrota y la de Valverde, 
en el mes de octubre, se consolida la separación.

En todo momento Nuño hace gala de una profunda 
vida y piedad cristiana. Tenía especial devoción al 
Santísimo Sacramento y a la Virgen María. Asistía 
diariamente a misa. Confesaba con frecuencia, 
ayunaba miércoles, viernes y sábados. Llevaba a 
todas partes las imágenes de Cristo crucificado, de la 
Virgen y de los patronos de caballería, y de España y 
Portugal, Santiago y San Jorge.

Antes de cada batalla preparaba espiritualmente a los 
soldados. Atribuía sus victorias a la ayuda de Dios por la 
intercesión de María. En lo más arduo de la batalla de 
Valverde, cuando la victoria parecía imposible, 
encontraron a Nuño arrodillado entre dos rocas, con las 
manos levantadas hacia el cielo en actitud orante.
Su gratitud a la Virgen la manifestaba haciendo 
frecuentes peregrinaciones a santuarios marianos y 
edificando iglesias en su honor. En 1419, VI centenario, 
se concluye el famoso Carmen de Lisboa, obra por él 
patrocinada, destruido más tarde por el terremoto de 
1755. Aún se pueden ver sus impresionantes ruinas.

En 1387 muere su esposa. El 15 de agosto de 1423, 
entre la admiración y el estupor de todo el país, Nuño 
abandonó todo lo que aún poseía y vistió el hábito 
carmelita en el Carmen de Lisboa, como hermano 
donado, para los trabajos más humildes del convento, en 
particular la portería. Toma el nombre de Nuño de Santa 
María y cuando se le llamaba por sus apellidos, decía 
que este Nuño había muerto. Expuso el deseo de 
mendigar públicamente pero los superiores y el mismo 
príncipe Don Duarte no se lo permitieron. Llevó una vida 
completamente dedicada a la oración y penitencia. Ante 
su fama de santidad se escribió no mucho después de 
sum muerte (1 de abril de 1431) el Livro dos milagres do 
Santo Condestável .

Beatificado por Benedicto XV en 1918. Canonizado por 
Benedicto XVI en 2009. Su fiesta litúrgica se celebra el 6 
de noviembre.

Conferencia Cuaresmal 
El pasado martes, 26 de marzo, tuvo lugar 
en nuestra parroquia la Conferencia 
Cuaresmal este año predicada por Fra 
Francesc de Igualada, un joven fraile 
Capuchino que nos invitó a la conversión 
profunda del corazón en este tiempo 
propicio al que nos invita la Iglesia 
tomando como fundamento de su prédica 
el conocido Evangelio del joven rico que 
narra San Marcos (Marcos 10,17-27) y 
que nos desvela que la fuente de nuestra 
vida y felicidad debe estar en Jesucristo y 
no en tantos ídolos que hoy día se nos 
ofrecen.



FraCarlesMªLloig,Carmelita

SILENCI, QUARESMA i MUSICA
Tot escoltant musica sacra, concretament una missa 
gregoriana cantada pel monjos cistercencs de 
Solesmes, vulgues que no en la solitud del silenci de 
la cel.la quedes envaït i ple de pau malgrat les moltes 
preocupacions i mals de cap que hom pugui tenir.

Em passa pel cap que pot ésser un bon mitjà en el 
temps de Quaresma, que ja tenim a sobre, per 
examinar el nostre interior tot cercant els “pros” i els 
“contres” de manera seriosa i profunda. És un 
exercici que el tenim de fer calmosament, i que més 
bo de fer-ho tot escoltant una miqueta de musica 
gregoriana que, repeteixo, ens assereni i ens amari 
l’esperit de santa pau. Be, tanmateix, a falta d’un 
disquet de gregorià podríem escoltar una bonica 
musica d’orgue, sempre tant majestuosa i regia..., 
una persona entra a una església a pregar, si en el 
repòs del templa s’hi escolta una punta de musica 
religiosa, a ben segur que la pregària fluirà més 
espontània i fervorosa. Fins i tot a manca del disquet 
gregorià o d’orgue, podem fer l’opció d’anar a algun 
concert quaresmal que organitzen a tantes 
parròquies per un mòdic preu qualsevol diumenge a 
la tarda; vull dir amb això que la Quaresma és un 
temps que ens ha de fer més propers a les coses de 
Déu i als assumptes de l’ànima tot allunyant-nos del 
tabal del món.

Tinguem en compte que en el silenci més pregon es 
comença a escoltar la veu de Déu profundament que 
ens crida pel nostre nom i ens parla. Quina dolçor 
parlar amb Ell entre silencis i musiques. Si, per què 
molta musica de la que s’ha escrit, precisament està 
escrita per elevar l’ànima i els sentiments, poder-nos 
interioritzar i posar en ordre calmosament tot allò que 
observem que resta en cert desordre i traspaperat. 
Deixeu que us digui, segurament ja ho sabeu, que 
molts dels musics i compositors eren sacerdots.

Amics, faig aquesta petita i curta apologia de la musica 
perquè, de fet, la Quaresma sempre resulta un temps 
àrid, desèrtic, “avorrit” i quasi quasi sense gust ni color.

Tant de bo que aquesta Quaresma la visquem entre, 
esperances i il.lusions, amb llàgrimes i somriures, 
entre silencis i musiques, i d’aquesta manera puguem, 
tots, arribar a una Pasqua més que joiosa i triomfant!

Quaresma silenciosament moderada,
Pasqua esclatant!!!
Us ho desitjo de tot cor.

Redittio
Simboly 

Durante el tiempo de cuaresma, los lunes y jueves a las 21h., los miembros de la 
11ª comunidad neocatecumenal de nuestra parroquia confesarán públicamente 
su fe, dentro de su recorrido de renovación bautismal, en una celebración 
realizada en un contexto de vísperas.

La profesión de fe de estos hermanos alimenta también la nuestra. San Agustín 
relata en Las Confesiones (libro VIII, cap.2), sobre la “Redditio Symboli”, que, 
según la costumbre de la Iglesia Romana, deben hacerla todos aquellos futuros 
candidatos al bautismo, desde un lugar eminente y en presencia de todo el 
pueblo y cuanto ayuda a los que los escuchan.

Os invitamos a poder asistir y escuchar cómo Dios actúa en la vida de los 
hermanos de nuestra parroquia.



 

Donacions per la Parròquia: 

“La Caixa” 2100- 3262 -14- 2100259428
www.santajoaquinabcn.com

HORARIS DE LES CELEBRACIONS I ACTES DE 
LA QUARESMA-PASQUA 2019
➔ De dilluns a divendres de quaresma fem el res de Laudes a les 6.30h, entrant pel 

c/Francolí cantonada amb Sant Guillem.
➔ Cada dijous no festiu fem també Lectio Divina, pregar amb la paraula de Déu, ho fem de

10.45 a 11.45h, entrant pel c/ Sant Hermenegild 11-13, a la sala Santa Joaquima. En aquest 
temps amb les lectures pròpies dels diumenges corresponents de quaresma o lectures 
apropiades per aquests dies.

➔ Els divendres de Quaresma fem el Via Crucis a les 19.00h. A continuació el res de 
vespres i tot seguit a les 20.00h la Eucaristia, tot l’esmentat el celebrarem al Temple de 
l’església.

➔ A la Missa de 12.00h del Diumenge 31, cantarà les cançons la Coral Nostra Senyora, que 
col·labora amb nosaltres habitualment.

➔ La penitencial del Camí Neocatecumenal la farem el dia 9 de abril al Temple, a les 21.00h. 
I tots els dies per a tots, mitja hora abans de la Missa avisant a la sagristia i Diumenges als 
confessionaris.

➔ El dissabte 13 de abril farem la Missa vespertina del Diumenge de Rams, beneint les 
palmes a les 19.00h, i sortint en processó des de el col·legi de les germanes MM.
Concepcionistes a les 19.30h. (Pl. la Torre), cap a Santa Joaquima, entrant pel c/Francolí i 
continuant la celebració sobre les 20.00 h.

➔ El Diumenge 14, farem la benedicció de Rams senzilla a la Missa de 11.00h i la solemne a 
les 12.00h, començant a la plaça Mañé i Flaquer. En acabar la benedicció sortim en 
processó cap al Temple, entrant pel c/La Gleva 25.

➔ El dijous Sant día 18 de abril a les 20.00h farem la celebració del Sant Sopar del Senyor 
amb el lavatori de peus.

➔ El divendres Sant día 19 a les 12.00 h, farem el Via Crucis al carrer, pel voltant de la 
parròquia.
La celebració de la mort del Senyor la farem el divendres 19 de abril a les 17.00h. amb 
l’adoració Solemne de la creu.

➔ El dissabte Sant dia 20 començarem la Vetlla Pasqual al Temple a les 22.00h, -amb la 
praxis del Camí Neocatecumenal- i anirem a l’escola Poeta Foix, situada al c/Sant Guillem, 
on farem la liturgia del foc, sortint en processó des de l’escola i cap a l’Església cap a les 
23.00h i continuant allà tota la Vetlla.

➔ El diumenge 21 de abril celebrarem la gran festa dels cristians, la Pasqua, la farem de 
manera festiva i solemne a les Misses de 11.00 i 12.00 h.

➔ El dia 22 de abril, dilluns de pasqua, no hi haurà Missa de 20.00 h.

Us recordem que les Misses de 20.00 h de dilluns a dijous les estem celebrant – a mode 
de proves, en aquest temps de quaresma a la sala Santa Joaquima de Vedruna.

La resta d’horaris queden com de costum

ELS CARMELITES, US DESITGEM A TOTS, 
FELIÇ QUARESMA-PASQUA 2019-
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