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La història d’una associació de laics impulsada per les Carmelites Missioneres

El Carmel Missioner Seglar compleix 25 anys

L’orde de les Carmelites Missioneres, en el seu
17è capítol general que es va celebrar l’any
1994 a Roma, va decidir impulsar el Carmel
Missioner Seglar, de la mà de la generala en
aquell moment, M. Jesús Zabalza. Dos anys
més tard, es van aprovar a Roma els primers
estatuts d’aquesta associació de laics que
viuen l’espiritualitat carmelitana-paulitiana. «El
nostre objectiu és promoure i potenciar la vida
i missió del laic a l’Església i al món. Ho vivim Congrés a Madrid del Carmel Missioner Seglar.
enmig de família, de la professió i de les
relacions socials, sempre en l’Església catòlica i amb un tarannà contemplatiu i
missioner», destaca Conxita Rodríguez que, junt amb el seu espòs Javier Peregrino,
formen part del primer grup que es va fundar a Europa i amb seu a Badalona.
Efectivament, el Carmel Missioner Seglar té presència als cinc continents amb un
creixement sostingut: «Dintre de la realitat de l’Església val la pena tirar endavant,
perquè el grup que es va iniciar i els que es van sumant al llarg del temps hem donat
fruit. Estem contents dintre de les nostres possibilitats i de la realitat de les Carmelites
Missioneres, perquè hem crescut», observa la Conxita.
De fet, l’octubre passat el Carmel Missioner Seglar va celebrar un Congrés a Madrid, en
el qual han participat la Conxita i el Javier, coordinadors de la Pastoral Familiar a
l’Arxiprestat: «En les línies de treball que ens hem marcat per als propers anys està
intentar créixer, anar formant-nos i viure en el nostre temps i en el dia a dia la nostra
riquesa carismàtica, que dona resposta a la inquietud que tenim», conclou la Conxita.
Benedicció d’una talla del beat Palau als Carmelites
Precisament, en la festivitat litúrgica del P. Francesc Palau i Quer,
el dia 7 de novembre, hi haurà una missa solemne als
Carmelites Descalços de Badalona presidida pel bisbe
Sergi Gordo a les 19.30 h. En aquesta celebració, també es
beneirà una talla del beat Palau, provinent de la parròquia Verge
del Carme de Palma, i que havia encarregat el P. Jesús Sans fa
21 anys, amb motiu dels 75 anys de l’arribada dels Carmelites
Descalços a Mallorca.
El P. Palau, religiós carmelita del segle XIX, va ser el fundador de
les Carmelites Missioneres i de les Carmelites Missioneres
Teresianes. També va fundar, durant els anys que va ser-hi a
Mallorca (1854-1865), una comunitat de carmelites a la barriada
del raval de Santa Catalina de Palma, i es va centrar en l’educació dels més petits i en
l’ajuda social. L’escultura del P. Francesc Palau és obra de Damià Ramis Caubet.

Entrevista a Miquel Creixell Tramuns, autor de l’espectacle «Homenatge»

«Hem volgut fer un reconeixement a les persones vinculades a la
parròquia de Sant Josep al llarg de la història»
El 6 d’octubre passat es va
presentar a la parròquia de
Sant Josep un espectacle
en homenatge a les
persones que en el decurs
de 150 anys havien
col·laborat i deixat la seva
petjada a la parròquia.
Parlem amb l’autor, Miquel
Creixell, professor de
llengua i literatura durant
quaranta anys al Col·legi
Badalonès i actualment en
situació de jubilació parcial.
Creixell és un gran aficionat
al teatre, que ha
promocionat a l’escola, i
està vinculat als Amics del
Teatre Zorrilla. També, com
diu, és «aprenent de
poeta».
L’espectacle poèticomusical «Homenatge»
va aconseguir el que es
va proposar?
Sí, les reaccions de les
persones que van venir a
fer-nos els comentaris en
acabar, a part del gust
estètic, van remarcar
l’emoció que van sentir en
recordar la gent que havia
passat per la parròquia.
Aquestes reaccions em va
donar la clau que
l’espectacle havia
funcionat.
Aquest dia va haver de
coordinar a una
quarantena
de
persones, entre les
quals, la Coral Betúlia.
Va ser complicat?

No, la gent va
tenir
una
disposició
magnífica des
del primer
moment. Vam
buscar una
fórmula perquè
la gent s’ho
p o g u é s
preparar pel
seu compte i
va m f e r d o s
a s s a j o s .
Certament, els
participants
teníem ganes
que fos un
homenatge a la
parròquia.
Cançons i
p o e s i a d e Diversos moments de l’espectacle. Fotos:
c a r à c t e r Jaume Sacasas.
religiós de
diferents
reconeixement a les
a u t o r s c a t a l a n s i persones vinculades a la
castellans, els elements parròquia al llarg de la
nuclears de l’espectacle, història.
poden acostar la fe a
aquells que la tenien «Doncs per molts anys,
refredada o que estan estimada Parròquia /
m é s a l l u n y a t s d e Amb tu estem, rep tot el
l’Església?
nostre afecte. / Acull
Crec que sí, a vegades si tothom, obre sempre els
s’aconsegueix un plaer teus braços / A aquells
estètic de la música o la qui et cerquin!» Són els
poesia, pot fer reflexionar o versets finals del seu
fer-se plantejar alguna cosa poema «Homenatge».
més. Ara bé, l’espectacle Va ser un poema fet, més
en cap moment no va voler que amb tècnica, amb
ser una celebració religiosa; emoció i vaig demanar
el que es pretenia era disculpes per llegir-lo al
acollir a persones amb fe i costat de grans cimals de la
sense i fer aquest acte de poesia.

El proper 12 de novembre, taula rodona organitzada per Xarxa de Laics

Debat sobre els joves i Déu
Xarxa de Laics de
Badalona, Montgat i Tiana
convida joves, adults,
animadors de la fe i
persones interessades de
l’Arxiprestat a la taula
rodona «Els joves i
Déu» que es farà el proper
dimarts 12 de novembre
al monestir de les clarisses
de la Divina Providència

a les 19 h. La temàtica
està vinculada amb la
importància que el Pla
pastoral diocesà dona als
joves durant aquest curs.
L’acte comptarà amb una
primera part formativa en
què es farà una
aproximació a l’exhortació
del papa Francesc
«Christus vivit», arran del

Sínode dels bisbes que es
va fer l’any passat sobre els
joves i el discerniment
vocacional. Anirà a càrrec
del president del Centre de
Pastoral Litúrgica, Josep M.
Romaguera. En la segona
part, hi haurà una taula
rodona, amb la presència
de quatre joves de
diferents àmbits.

En el marc dels 150 anys de la parròquia de Sant Josep

Una vuitantena de pelegrins, a punt per fer el viatge a Terra Santa
La parròquia de Sant Josep
culmina les celebracions del
seu 150 aniversari amb un
pelegrinatge a Terra Santa
que s’escaurà de l’1 al 8 de
desembre propers.
Finalment, s’ha format un
grup d’unes vuitanta
persones que visitaran els
llocs sants durant aquesta
setmana; una part

d’aquests pelegrins
allargaran l’estança amb
quatre dies per visitar
Jordània. El rector de la
parròquia, Mn. Andreu
Oller, i el vicari, Mn. Ignasi
Borrull, acompanyaran el
grup i, al destí, s’hi
afegiran guies locals.
La vigília de la partença, el
dissabte dia 30 de

novembre, a les 20 h, es
farà la missa d’enviament
dels pelegrins. En la
preparació del viatge, el
periodista i escriptor Jaume
Oliveres ha anat publicat
una sèrie de glosses
d’aquest pelegrinatge i que
es poden consultar a
l’enllaç.

Avança la causa d’un membre de la Federació de Joves Cristians de Catalunya

Joan Roig Diggle ja és màrtir
S’ha donat un nou pas en el
camí de beatificació del
Servent de Déu Joan Roig
Diggle (1917-1936) amb el
reconeixement de la seva
mort martirial. En efecte, el 2
d'octubre passat el papa
Francesc aprovava la
promulgació del Decret de
Martiri de Joan Roig. Segons
el rector de la parròquia de
Sant Cebrià de Tiana, Mn.
Ramon Santos, que és
president i promotor
d’aquesta causa, «la
beatificació podria ser durant
l’any 2020, però encara no

s’ha presentat el Decret al
Sant Pare, un cop fet, el Sant
Pare d’acord amb el que
informi la Congregació de les
Causes del Sants assignarà la
data».
Per Mn. Ramon, «la vida i
mort d'aquest jove que va
saber romandre fidel a la
seva amistat amb Jesús i als
seus valors, ens pot inspirar
en aquests temps de
relativisme existencial una
vida de major lliurament,
confiança en el Senyor i
treball perquè el seu Regne
arribi a tots, especialment als

nens, nenes, joves i
famílies».
Joan Roig va estudiar a La
Salle i als escolapis de
Barcelona. La família, per
raons econòmiques, va haver
d’anar a viure al Masnou on
Roig va participar activament
en la Federació de Joves
Cristians de Catalunya,
mentre treballava i estudiava.
Havent esclatat la guerra civil
va ser detingut per milicians i
afusellat prop del cementiri
de Santa Coloma de
Gramenet el 12 de setembre
de 1936, a 19 anys d'edat.

Agenda
· 1 de novembre, processó al Cementiri Vell de Badalona amb el Cos de Portants del
Sant Crist i acte religiós comunitari pels difunts de l’Arxiprestat, a les 12.30 h.
· 2 de novembre, Concert de Tardor a càrrec del quartet de guitarres In Crescendo, als
Carmelites a les 20.15 h.
· 4 de novembre, missa per a tots els difunts de Badalona, a les 20 h a la parròquia de
Santa Maria. Organitza: Pompas Fúnebres de Badalona.
· 5 i 6 de novembre, visita de les relíquies de santa Bernadette a la Catedral. Més info.
· 6 de novembre, «Aproximació a sant Joan de la Creu», curs obert a totes les
parròquies i comunitats de l'arxiprestat, als Carmelites a les 20 h.
· 8 de novembre, benedicció i inauguració de la rehabilitació de la capella del Sagrat Cor
de Jesús de la parròquia de Sant Josep de Badalona, amb el columbari, a les 20 h.
· 9 de novembre, taula rodona «Carles I a la Murtra», a Sant Jeroni a les 11 h. Més info.
· 9 de novembre, castanyada de l’ACO amb el tema «La crisi climàtica: una realitat a
revisar», a la parròquia de Sant Pau a les 17.30 h. Més info.
· 13 de novembre, Conferències Roca i Pi, Malalties cardiovasculars. Prevenció i
tractament, a càrrec del metge J. Salvador, a les 18 h al Centre Cultural El Carme.
· 13 de novembre, conferència «L’estil comunicatiu del Papa Francesc» a càrrec
d’Andrea Tornielli, a les 20 h a la parròquia de Santa Maria de Badalona. Més info.
· 14 de novembre, reunió extraordinària del Consell Pastoral Arxiprestal per l’elecció del/
la representant al Consell pastoral diocesà, a Sant Francesc d’Assís a les 20 h.
· 14 de novembre, reunió arxiprestal de preveres/religiosos, a Sant Francesc d’Assís, a
les 21 h. Festivitat de Tots els Sants del Carmel de Teresa de Jesús i Joan de la Creu.
· 15 de novembre, Tots els difunts de l´Orde dels Carmelites Descalços.
· 15-17 de novembre, retir d’Emmaús (homes) de la parròquia de Sant Sebastià.
Inscripcions.
· 18 de novembre, trobada del Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós, als Carmelites a les 20 h.
· 19 de novembre. Presentació de l'Agenda llatinoamericana, al Centre Cívic can Pepus
(Badalona), a les 19 h.
· 20 de novembre, «Aproximació a sant Joan de la Creu», curs obert a totes les
parròquies i comunitats de l'arxiprestat, als Carmelites a les 20 h.
· 21 de novembre, festa de la Presentació de la Mare de Déu, a la residència Roca i Pi a
les 10 h (Festa major de les Germanes Dominiques de la Presentació).
· 23 de novembre, festivitat patronal de Sant Climent, missa a l’ermita de Sant Climent
a les 13 h, presidida per Mn. Josep Teixidó.
· 23 de novembre, 2n Cicle de Concerts d’Orgue de Tardor a la parròquia Sant Cebrià Tiana a les 20 h, a càrrec de la soprano, Soledad Cardoso i a l’orgue Izumi Kando.
· 23 de novembre, Butifarrock en benefici de l’Associació Salut Mental Barcelonès Nord,
a les 20 h al Centre d’Estudis Joan Maragall (C/ Guifré 300, Badalona).
· 24 de novembre, Solemnitat de Crist Rei, final dels actes del 150è aniversari de la
parròquia de Sant Josep, missa a les 11 h, amb la participació de l’Orfeó Badaloní.
· 24 de novembre, pregària Taizé al col·legi Lestonnac del barri de Sant Roc (c/ Cáceres)
a les 20 h. Organitza: Xarxa de Laics
· 28 de novembre, Dia mundial de les persones sense llar a Badalona, a la Plaça de la
Vila a les 17.30 h. Organitza: Taula Sense Llar de Badalona.
· 28 de novembre, reunió del Consell Pastoral Arxiprestal, als Carmelites a les 21 h.
· 30 de novembre, recés de la parròquia de Sant Josep (obert a l’arxiprestat) a càrrec
de la benedictina Teresa Furest, al monestir de la Divina Providència, de 9.30 a 13 h.
· 30 de novembre, Cicle de Cantates Solidàries de Bach, als Carmelites a les 20.15 h.
Organitza: Conservatori de Música de Badalona. Més info.

