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Badalona, 1 d’agost del 2014
Als membres de les famílies carmelitanes i teresianes de Catalunya i Balears
Benvolguts germans i germanes,
Tots els qui formem part de les diverses famílies carmelitanes i teresianes estem de
festa. Som a les portes de la celebració del V Centenari del naixement de santa Teresa de
Jesús. La commemoració començarà el mes d’octubre vinent i durarà fins a l’octubre del
2015. També a casa nostra volem que aquesta efemèride tingui una celebració adequada. La
comissió formada per representants de les famílies vinculades a Santa Teresa continua
treballant per concretar un programa d’actes que permeti de donar gràcies a Déu per la vida i
el mestratge de santa Teresa i de mostrar alhora la seva validesa i la seva actualitat. Us
adjuntem el resum d’algunes de les iniciatives previstes.
Ara convé tenir present de manera especial l’obertura del Centenari, programada per
al dissabte 4 d’octubre de 2014, a les 11,30 del matí, a la basílica de la Sagrada Família de
Barcelona. Presidirà l’eucaristia el cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez
Sistach. És bo que hi hagi una participació al més àmplia possible per part de tots nosaltres.
Abans del 21 de setembre cal saber el nombre de participants per reservar les entrades que
necessitem. Els qui altres anys ens trobem per al Dia de la Família Carmelitana anirem
després a la Salle Bonanova per a dinar i acabar la diada amb una pregària d’acció de gràcies.
Mentrestant, reservem igualment la data per a la celebració central del Centenari, el
dia del naixement de santa Teresa. Ens aplegarem el dissabte 28 de març de 2015, a les 11 del
matí, a la basílica de Montserrat. Presidirà l’eucaristia l’arquebisbe de Tarragona, Mons.
Jaume Pujol Balcells.
D’altra banda, els dies 23 a 25 d’octubre del 2015, tindrà lloc al Santuari de Santa
Teresa de l’Infant Jesús de Lleida el V Congrés d’Espiritualitat, centrat en la vida interior.
Com en les edicions anteriors, es tracta d’una trobada àmplia, amb una orientació espiritual i
pastoral, que vol reflexionar sobre un aspecte important de la vida cristiana a la llum d’un
testimoni qualificat de la tradició eclesial, en aquest cas santa Teresa de Jesús.
A finals d’agost rebreu per correu postal el cartell del V Centenari i el cartell
anunciador de l’eucaristia de la Sagrada Família. Per a les inscripcions i per a qualsevol
informació, podeu adreçar-vos al P. Àngel Briñas, secretari de la comissió del V Centenari a
Catalunya i Balears (e-mail: angel@carmelcat.cat; tel. 933 891 659). Durant el Centenari,
podreu trobar informació actualitzada a www.stj500.cat.
Desitgem que la commemoració del Centenari sigui una bona ocasió per renovar la
consciència que Déu ens estima i que amb ell sol n’hi ha prou.
Fraternalment

P. Agustí Borrell, provincial

