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La infantesa espiritual
Aquest primer dia  hem celebrat la 

i-
giosa carmelitana que, amb la seva pregària, 
senzilla i humil, fou declarada Patrona de les 

 

Quin és el secret perquè una religiosa, reclosa 
en la s 
dos patronatges, ella que no va trepitjar mai cap 
terra de missió, ni fou mestra en cap facultat de 
teologia? Què fa de la seva vida un model que 
tantes ànimes segueixen en el seu lliurament 
amagat i silent al Senyor? Santa Tereseta de Lisi-
eux, població on la seva família es traslladà i on 
va entrar al monestir de les Carmelites Descal-
ces, tingué uns grans models de vida cristiana en 
els seus pares, Zelie Guérin, i Lluis Martin, que 
també foren proclamats sants pel Papa Fran-
cesc, durant el Sínode de la Família, essent el 
primer matrimoni, en tota la història de 

s junts. Certament, 
en els moments que ara ens toca viure, en què 
ens trobem amb la seriosa dificultat de transme-
tre la fe als fills i néts, podem tenir en aquest 
matrimoni un model de família profundament 
religiosa, en la que quatre de les germanes de la 
santa abraçaren la vida religiosa. Òbviament que 

que Teresa visqué a casa fou el fonament de 
tota la seva vida espiritual, que es desenvolupà 
des de la infància. 

Però el seu secret rau principalment en la «in-
fantesa espirit i-
tesa, vida senzilla, austera i amagada, tota 
adreçada a un ple lliurament a la voluntat del 
Pare. Teresa escriu: «E m-
prendre que si la meva glòria no és vista als ulls 
dels homes, podré arribar a la santedat». I també 
ens expressa el seu ferm convenciment que «el 
Carmel és el desert on Déu volgué que jo anés a 
amagar-me, ni hi tinc cap dubte al cor, anar-hi 
tan sols per lliurar-me a Jesús». 

Una actitud, la de la infantesa espiritual, que el 
mateix Jesús ens indica En veritat 
us ho dic: si no canvieu i us feu com els infants, 
no entrareu pas al Regne del cel» (Mt 18,3). 

al pare i la mare i viu amb el profund convenci-
ment que mai li passarà res 
ans al contrari, que el seu lliurament sols li por-
tarà bondat i felicitat. Santa Teresa, amb la seva 

infantesa espiritual, ens mostra el camí per viure 
com a nens, refiant-nos plenament del Pare, 
amb la mateixa intimitat amb què un nadó ho fa 
amb els seus pares. Ja diu el salm: «Em mantinc 
en una pau tranquil·la com un nen a la falda de 
la mare, tot esperant els vostres dons» (Sl 62).  

A la parròquia, el grup «Ànimes petites», que 
 la in-

fantesa espiritual, ha celebrat amb joia la festa 
e-

sús, amb una pregària presidida per una imatge 
de la santa i una relíquia que ha estat venerada 
pels fidels. Aquest grup es troba cada primer 
dissabte de mes a la Cripta, després de la missa 
de les nou del matí, . 
Us encoratgem a conèixer-los per tal que apro-
fundim , que 
amorosament es deixa en mans de Déu.  

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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No és un adéu  
per sempre! 

Benvolguts feligresos, primer de tot vull donar 
les gràcies, tant a la parròquia com a tots vos-
altres, per tot l  des del primer dia. 
Gràcies per tots els moments viscuts junts, les 
misses, les xerrades, els consells, i sobretot, la 
vostra fe i el vostre testimoni: sou un gran 
exemple per a qualsevol persona que necessiti 
una comunitat per créixer en la fe. Per això i 
per tantes altres coses, de tot cor, gràcies!!! 

Realment aquests dos anys de seminari major 
sabeu el que es diu, 

que quan passa el temps ràpid és perquè està 
a gust, i així ho puc afirmar. Dono també grà-
cies a Mn Turull, pel seu acolliment i acompa-
nyament des que em va rebre en entrar al 
seminari menor, quan ell era el rector, fins al 

 també molt especialment a tots els 
qui es dediquen als diversos àmbits de la par-
ròquia: sagristans, despatx parroquial, cate-
quesis, acòlits, diaques, i tots aquells que es 
dediquen totalment al funcionament i a man-
tenir la parròquia i la basílica. Gràcies a tota la 
feina que feu, que no és poca, podem dir que 
és una parròquia i una basílica activa i amb 
molta feligresia.  

Aquest canvi de parròquia que ara tinc, no és 
un adé n-
tacte amb vosaltres i que seguiu formant part 
del meu camí vers el sacerdoci. I, malgrat tot, 
aquest canvi segur que també és un bé perquè 
en un futur pugui ser un gran i sant sacerdot, 
veient diferents realitats dins de la nostra diò-
cesi. Us segueixo demanant, com el primer dia, 
que encomaneu molt especialment les voca-
cions vers el ministeri sacerdotal, ja que calen 
més homes que diguin sí, com tants de nosal-
tres hem fet. Podeu tenir per segur que vosal-
tres seguireu estant molt presents en les 
meves pregàries.  

Moltes gràcies pel vostre acompanyament! 

Pau Camacho, 
Seminarista 

 

 

Catequesis  
de primera comunión 

para chicos/as mayores 
Ha surgido un grupo de chicos y chicas de 11 
años de edad que se van a preparar específi-
camente para la primera comunión. Si al-
guno más está interesado a participar en él, 
puede dirigirse a la secretaría parroquial. 

Necessitem catequistes 
Enguany també hi ha hagut un gran nombre 

 i això 
ha fet que ens calguin més catequistes. Si algú 
vol fer aquest servei, li estarem molt agraïts. Es 
pot posar en contacte amb la secretaria parro-
quial. 

En Pau Camacho a Lourdes 

 

 


