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Estimats, estem ja al final de curs 2018-19, amb ple 
estiu, amb molta calor. Les activitats parroquials 
ja van acabant en cada pastoral, estem en temps 

de comiat i de desig de bones vacances. El curs ha estat 
intens i gràcies a Déu, “està arribant a bon port” no sense 
“tempestes i temporals” previstes e imprevistes, més que 
d’accidents o coses molt greus, es tracta de moltes activitats 
i esdeveniments de tot tipus, molt seguits i durant tot l’any, 
que fa que ha hagut moments de l’any que seguint l’argot 
mariner, al menys ha estat apreciació meva, “he tingut l’aigua 
al coll” però gràcies a Déu “no ens hem ofegat”.

Aquest argot mariner, no es estrany donat que la Mare de 
Déu del Carme es la Patrona dels Mariners, i patrona dels 
Carmelites entre altres títols. 

La nostra Mare ha fet d’intercesora per qué aquest any també 
a la nostra parròquia la tasca espiritual hagi estat reixida, que 
per altra banda es el nostre carisma, i si algú es pregunta 
quin és aquest carisma? Li puc respondre, pregar, ensenyar a 
pregar i ajudar a trobar a Déu a aquell que el busca, a aquell 
que el necesita. També li puc dir qué es viure i comunicar 
la devoció i l’estimació a la Mare de Déu del Carme i a Sant 
Elies, el nostre Pare Inspirador.

I si encara algú es pregunta i que feu per dur-la a terme? 
doncs jo li puc dir: la Lectio Divina, les Laudes, Vespres, 
Rosari, Adoració del Santíssim, la celebració de la Paraula i 
per suposat, la celebració del sagrament de l’Eucaristía que 
es pregària d’acció de gràcies, tot aixó obert a tothom qui 
vulgui participar. Podriem dir mes típus de pregària però no 
es tracta de fer aquí un elenc. 

Ara aquest article precisament us  l’escric des del Temple 
obert de la nostra parròquia, tal com ho fem cada día. Tenint 
davant la imatge de la Mare de Déu del Carme. Al respecte  
de tenir el Temple obert per fer pregària o restar en silenci, us 
he de  comentar que ha vingut poca gent durant el curs, però 
la meva impressió sobre aquest espai obert de pregària, es 
positiu, per qué en un món que te set de sentit, de trobar-se 
amb un mateix, de cercar les respostes  a les preguntes de 
sempre, - per poder ser feliços, com, qui sóc? d’on vinc? i a 
on vaig? quina es la missió de la meva vida?- són necessaris 
espais així. Com també els necesiten aquests espais, els 
cristians que volen fer crèixer la seva relació amb Déu a la 
pregària. El Temple obert, es una oferta, en el nostre món 

ple d’ofertes de tot tipus, que pot ajudar en aquesta dimensió 
transcendent de les persones, tan important avui día més 
que mai a la nostra societat.

Aquesta dimensió carmelitana tan important de la pregària, 
va acompanyada d’altres com es  la dimensió mariana, que 
ja la he apuntat nomenant-la varies vegades. María, sota 
l’advocació del Carme, te diverses característiques. Podriem 
dir aquí algunes: Mare i Senyora del Carmel, Santa María 
del Escapulari, Germana carinyosa, Mare de misericordia, 
Verge a l’escolta de la Paraula, Estrella del mar, entre d’altres.

D’aquestes advocacions, la més adient  de les esmentades, 
de cara a la festa que celebrarem,  es la de  Santa María 
de l’Escapulari. En un món que vivim ple de signes que ens 
mostren tants missatges i tant variats, el Signe del Escapu-
lari, continua tenint una vigent actualitat e importància. De 
fet en tants llocs del món, encara tantes persones el porten, 
com a esperança de la intercessió de la Mare de Déu, en el 
moment de la mort, per ser enduts cap al cel.

A la festa de la Mare de Déu del Carme, a més d’aquest 
motiu, es celebra l’agraïment per tots el favors rebuts per 
la mediació de la Verge de l’Escapulari, a tots els seus Fills 
que amb devoció li han adreçat amb fe, les seves peticions 
per mitjà d’aquest signe. 

Per acabar cito dos estrofes de l’Acte de consagració a la 
Mare de Déu del Carme que expresen i resumeixen l’amor 
de la Mare envers nosaltres i de nosaltres envers la Santa 
Mare del Carmel: 

• Per l’Escapulari que porto al damunt del meu pit, mi-
reu-me amb ulls de misericòrdia. Que sigui ell per a mi, 
una penyora de vostra particular protecció en la lluita 
de cada dia, perqué pugui sempre mantenir-me fidel a 
vostre diví Fill i a vós.

• Oh Mare estimada, sosteniu-me amb vostre amor, perquè 
s’em concedeixi, també a mi, pobre pecador, poder un 
dia canviar el vostre Escapulari amb el vestit nupcial i 
viure amb Vós i amb els Sants del Carmel en el Regne 
del vostre Fill Jesús. Amén.»  

Fra José López Villalba O.Carm. 
Rector de la Parròquia Santa Joaquima de Vedruna.

¡Feliç Festa del Carme 2019 i Bon Estiu!

JULIOL 2019 Parròquia Sta. Joaquima de Vedruna
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LA NOSTRE 
MARE DEL CARME Fra Carles Mª Lloig (Ord. Carm.)

 —  Bon dia Mare, bona festa !
 —  Deu vos guard Mare, felicitats !
 —  Mare, que tinguis un gran dia !
 —  Alegreu-vos Verge María en aquet dia tant gran !.

Y així per l’estil tota la família carmelitana saluda a tant bona Mare en el dia 
de la seva solemne festivitat, el 16 de juliol.

El Carmel no pot menys que agrair a Maria tots els favors i gràcies que cons-
tanment rebem de les seves mans maternals.

L’historia dels carmelites, ja de bon principi, s’ha vist marcada per dificultats, 
però que per la seva protecció sempre s’han anat solucionant. 

El Carmel sempre s’ha vist marcat amb un doble esperit: l’actiu i el contem-
platiu que queda coronat amb una profunditat plena de singular devoció a 
la Verge Maria, amb la seva vessant del Mont Carmel. Ben clar expressa 

aquest tema el llibre que porta per títol : “La Vida Carmelitana” de l’eminent 
carmelita P. Hilari M.ª Doswal, quan diu : la nostra Orde és  nomenada dels 
Germans de la Benaurada Verge Maria del Mont Carmel i la nostra profes-

sió religiosa explicitament la fem a Déu i a la Benaurada Verge Maria. Ningú 
posseeix el perfecte esperit del Carmel sino resta amarat en l’amor a nostra 

Mare Amantíssima que tants beneficis ens dispensa i tantes senyals ens 
mostra amb la seva protecció.

Tanmateix el P. Miquel de la Fuente expressava el seu amor a Déu i al seu 
Fill Jesucrist, tot dispensant un culte especialissim a la seva Santissima 

Mare imposant als fidels el sant escapulari del Carme, invitan a llurs devots 
pertànyer al Terç Orde Carmelità i a la Confradia del Sant Escapulari, també 
escrivía llibres, predicant i engrescant a tots els seus oïents a éssar devots 

de Maria en la seva Puríssima Concepció.

Per tant, la devoció frecuent a la Benaurada Verge Maria i la meditació asi-
dua de les seves virtuds, farà que la pròpia devoció vers Ella ens faci fills 
amorosissims i resplandeixi en nosaltres las seves innombrables virtuds.

Que Maria del Carme sigui ara i sempre la nostra carinyosa protectora.
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MARÍA NOS HA HECHO HEREDEROS 
DE SU AMOR MATERNAL
Aprovechando la ocasión de la cercana fiesta de 
Nuestra Madre del Carmen, he considerado propicio 
recordar el tan singular y hermoso gesto de amor que 
hemos heredado de ella, Nuestra Tierna Madre. Por 
eso somos Herederos de su Amor Maternal, aquel 
amor con el que Jesús nos la entrego en la cruz por 
medio del discípulo amado, y que es el mismo amor 
con el que ella se nos ha entregado a nosotros los 
carmelitas, y nos ha hecho herederos e hijos suyos 
obsequiándonos el Santo Escapulario que vestimos. 

Ya se acerca el día 16 de julio y como de costumbre 
hemos de celebrar con solemnidad, júbilo y alegría 
su gran fiesta. Es oportuno recordar las palabras de 
Nuestro Venerable Carmelita, el Padre Xiberta, para 
quien el día de Nuestra Madre era el día más grande, 
sagrado y solemne. Decía: “Está llegando el día de 
Nuestra Santísima Madre. Nos hallamos de lleno 
en el tiempo en el cual cada día nos preguntamos  
cuántos días faltan para el 16 de julio. Es que la 
fiesta del 16 de julio no es una simple fiesta; es 
mucho más. Es el día del año más delicioso, el 
que más se parece al día sin noche del Cielo…”.

Tan grande es el Amor Maternal de María que ella  
ha sido siempre nuestro modelo a seguir, ella nos 
inspira en la sencillez, nos adiestra en la pobreza, 
nos hace dóciles a la voluntad de Dios, nos prepara 
para ser apóstoles, nos acompaña en el camino, y 
lo más importante, nos lleva siempre hasta su hijo 
Jesús, nuestro Hermano Mayor, en quien Vivimos 
en Obsequio. 

Nosotros los carmelitas, nos distinguimos por el 
singular detalle que hemos recibido de María, el 
Santo Escapulario, la prenda de salvación que ella 
nos ha entregado y la cual honramos con devoción 
y esperanza. Por eso recitamos cada día en el “Flos 
Carmeli” que ella es la Viña Florida que nos ha 
dado al Salvador del mundo, Jesús, el vino nuevo y 
delicioso que sacia y alimenta nuestra vida. Ella es 
el Esplendor del Cielo, es la Virgen pura e intacta, 
es la Madre cariñosa que a sus hijos los Carmelitas 
protege siempre. 

Nos recuerda Santa Teresita del Niño Jesús que 
“Se sabe muy bien que la Santísima Virgen es la 
Reina del Cielo y de la Tierra, pero es más Ma-
dre que Reina”. Del mismo modo dice la santa “La 
Santísima Virgen me demuestra que nunca deja 
de protegerme. Enseguida que la invoco, tanto si 
me sobreviene una inquietud cualquiera, un apu-
ro, inmediatamente recurro a ella, y siempre se 
hace cargo de mis intereses como la más tierna 
de las Madres”.

Así mismo decía el Beato Tito Brandsma, en su tierna 
e intensa devoción filial a María, que “los carmelitas 
no podemos existir sin María, giramos siempre en 
torno a ella; somos como los girasoles que giran 
buscando siempre la luz del sol”. Porque así es 
María, nuestro Sol, el sol que ilumina nuestros cora-
zones y nos conduce por el camino de la Oración, la 
Fraternidad y el Servicio, donde nos sentimos cada 
día identificados con ella. 

María es también aquella nubecilla que nuestro Pa-
dre Elías vio subir del mar, ella es esa nube que nos 
trae la lluvia copiosa, Cristo, ella es la nubecilla que 
riega Nuestro Carmelo, haciéndolo fértil y fructífero 
durante estos más de 800 años de existencia que 
llevamos los Carmelitas.  

Que María nos bendiga y nos haga prosperar en 
santas y buenas vocaciones al Carmelo, que este ti-
empo sea un tiempo de Gracia para los que vestimos 
su noble señal y que sintamos cada día en nuestro 
corazón su amor de Madre y seamos valientes para 
responder  siempre a Cristo con nuestras vidas. Que 
ella nos haga ser Santos ya aquí en la tierra, para que 
cuando vayamos al Carmelo celestial continuemos 
siendo herederos de su Amor Maternal. 

         Que viva María, 
                       Que Viva el Carmelo.

Fray Álvaro Gil.  (Ord. Carm.)

Feliz fiesta de Nuestra Santísima Madre del Carmen 2019
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HORARIS DE LES CELEBRACIONS DE LES FESTES DE LA 
MARE DE DÉU DEL CARME  I SANT ELIES 2019

 
Primerament anunciar-vos que des de el 17 de Juliol fins el 30 de setembre, la Eucaristía de 

20.00 h de dilluns a divendres queda suprimida.

NOVENA DEL CARME

Començarà el Diumenge 7 de Juliol i acabarà el dilluns 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. Carmelita, 
Denys Manrique, rector de la Parròquia San Nicolau de Bari, a l’Illa Margarida a Veneçuela.

Els Diumenges 7 i 14, farem l’exercici de la novena a les 11.40 i la Missa de la mateixa a les 12.00 h.

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:

 1er dia: Diumenge 7; Comunitats: 1 i 2, Pastoral de la Salut
 2ón dia: dilluns 8; Comunitats: 4 i 13, Club Vedruna, Recepcionistes, Paraula i Vida
	 3er	dia:	dimarts	9;	 Comunitats	6	I	12,	Catequesi	infantil,	Confirmacions	i	Neteja
 4rt dia: dimecres 10; Comunitats 9, 14 i 18, Pastoral d’adoració, Rosari i Lectio Divina
	 5é	dia:	dijous	11;	 Comunitats	5,	15	i	16,	Pastoral	prematrimonial
 6é dia: divendres 12; Comunitats 10 i 11, Pastoral Ornaments, Càritas i Rober
 7é dia: dissabte 13; Comunitats 7 i 17, Pastoral de Bateigs i Torns de vigilància del Temple 
 8é dia: Diumenge 14; Comunitat 3 i Consell Parroquial
 9é dia: dilluns 15; Comunitat 8 i Terç Orde Carmelità 

(En acabar la celebració del dilluns 15, hi haurà imposició d’Escapularis)

FESTA DEL CARME
El dimarts 16 de Juliol celebrem la Festa de Nostra Santíssima Mare de Déu del Carme.

Ales 19.15 h, farem la processó amb pregàries i cants, 
pel carrer amb la imatge de la Mare de Déu.

 A les 20.00 h, a continuació de la Processó, Solemne Eucaristía , presidida pel Prior de la  
comunitat carmelita P. Raül Valentí Massana o pel Rector de la Parròquia, P. José López.

 A la Eucaristía cantarà la Coral Nostra Senyora, donant un toc solemne i Festiu a la  
celebració. Al final es podrà passar a fer un petó a l’Escapulari, 

com a signe d’agraïment a la Mare de Déu pels favors rebuts.
 Desprès de l’Eucaristia farem un àgape al pati per seguir celebrant 

amb el que compartirem, la festa del Carme.
El dissabte 20 de Juliol a la Missa de 12.00 h, celebrarem la Solemnitat del nostre Pare 

Inspirador Sant Elies Profeta, amb una Eucaristía.

¡BONES FESTES DEL CARME, SANT  ELIES I BON ESTIU 2019¡ 

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

www.santajoaquinabcn.com


