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Tots Sants
Commemoració dels Fidels Difunts
Sant Carles Borromeo
Beats màrtirs del segle XX
Diumenge XXXII de durant l’any
(ATENCIÓ: el diumenge 7 al matí no hi ha eucaristies,
per la visita del Papa Benet XVI. Eucaristies a les 19 i a les 20,30.)
Beata Elisabet de la Trinitat, carmelita descalça
Dedicació de la Basílica del Laterà
Sant Lleó el Gran, papa
Sant Martí de Tours, bisbe
Sant Josafat, bisbe i màrtir
11 h.: Celebració comunitària de la Unció dels malalts
Diumenge XXXIII de durant l’any
Diada de Germanor. Col·lecta especial
Santa Isabel d’Hongria
Dedicació de la catedral de Barcelona
Sant Rafael Kalinowski, carmelita descalç
Diumenge XXXIV—Jesucrist, rei de l’univers
Santa Cecília, verge i màrtir
Sant Andreu Dung-Lac, prevere, i companys, màrtirs
Diumenge I d’Advent
21,30 h.: Trobada de formació: “Les virtuts, fonament de la
pregària (Camí de perfecció 4-23)”, amb Ninfa Wattt, teresiana

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30
Dissabtes: 8’00, 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes:
9’30 (Laudes i Euc.), 11’30, 12’30, 19’00 i 20’30 (castellà)
Confessions: abans de les eucaristies
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Atents als altres
Despertem, obrim, acollim
En tot grup humà que s’aplega per
dur endavant algun objectiu del tipus que
sia, religiós o no, els seus membres accepten de fer-ho tot respectant unes normes
mínimes de convivència. Són normes bàsiques, moltes vegades no escrites, en les
quals primen els vincles entre la gent el
grup i les relacions d’aquest amb els altres
grups.
Passa el mateix a casa nostra, grup humà que vol viure i celebrar
la seva fe cristiana d’una manera comunitària i a l’estil teresià, però
conscient que això comporta la revisió dels factors que ens defineixen.
Per això, els dos darrers anys el Consell Pastoral va decidir dur a
terme una tasca engrescadora: intensificar la relació entre tots els
grups de la comunitat que, des de punts d’actuació diferent, volen fer
coherent la seva fe i les seves obres. Amb el lema “Crear lligams”, primer, i “Estrènyer lligams”, l’any següent, es van organitzar i crear un
bon nombre d’activitats conjuntes entre la majoria dels grups.
Ara, el Consell, proposa donar un altre pas endavant. A la millora de relacions entre els grups hi afegeix la consigna que sia cada grup
que es conegui millor a si mateix. Amb la nova consigna “Atents als
altres” ens anima a girar la mirada cap a dins del grup de manera que
“despertem” per millorar el coneixement entre les persones, ens
“obrim” els uns als altres i “acollim” tothom amb les seves diferents
personalitats. A cadascú de nosaltres ens pertoca posar-ho en pràctica.

Notícies...
• Es convoca el Consell Pastoral Plenari per al proper dia 12, a les 8 del
vespre.
• Aquests dies s’ha presentat a Valls un CD amb música que s’ha pogut recuperar del beat carmelita Gabriel de l’Anunciació (Valls 1908-Tiana 1936).
Si algú hi està interessat se’n pot demanar algun exemplar.
• Un cop al mes hi un espai de pregària pensat especialment per a joves amb
el nom de “Viatge a l’interior”. Es comptarà cada vegada amb la presència
d’alguna persona que oferirà el seu testimoni de vida i pregària.
• El dissabte dia 13, a les 11,00 del matí, hi haurà la celebració comunitària
del sagrament de la Santa Unció. Aquest sagrament, que s’administra a les
persones malaltes o d’edat avançada, confereix al creient reconfort, pau i
coratge en el seu estat, i l’associa a la passió salvadora de Crist.

Trobades de formació carmelitana
Preparació del V centenari del naixement de santa Teresa, sobre textos del llibre:
Camí de perfecció (capítols 4-23)

Les virtuts,
fonament de la pregària
Ninfa Watt, filòloga i periodista,
De la Companyia de Santa Teresa, Madrid
29 de novembre, a dos quarts de 10 del vespre
PROFESSIÓ SOLEMNE

El dia 16 del passat mes d’octubre en David Jiménez (David de Santa Teresa)
va fer la seva professió solemne com a carmelita descalç. Va presidir la cerimònia el pare Agustí Borrell, provincial de Catalunya i Balears. En aquest
acte, tant important per ell i per tota la família carmelitana, van ser-hi presents
el vicari episcopal Mn. Salvador Bacardit, el rector de Santa Coloma de Gramenet, ciutat natal d’en David, i nombrosos preveres, religiosos i religioses de
diferents ordes, sobretot del carmel teresià, vinguts de diferents punts de la
península. També el va acompanyar la seva família i els amics, i molts laics
de diverses comunitats, entre les quals una bona representació de la nostra de
Badalona.

Entre tots refarem el campanar
Durant els més de cent anys de presència carmelitana a Badalona, la
comunitat s’ha sentit plenament integrada en la vida ciutadana i ha estat
motor i centre de nombroses iniciatives de caire social, cultural i religiós, que
encara es mantenen.
L’aportació generosa de moltes persones va permetre edificar en el
seu moment els locals en els quals es duen a terme totes les activitats. Malgrat que sempre s’ha procurat fer un manteniment adequat, el pas del temps
ha produït un desgast en algunes parts de l’edifici. Concretament, ara s’ha
manifestat la urgència d’una intervenció per consolidar el campanar, ja que
a causa de l’oxidació dels materials metàllics hi ha hagut alguns despreniments, que podien arribar a resultar perillosos.
L’església construida els anys 1921 i 1925, en una època encara influenciada pel modernisme, és d’estil neogòtic, però emprant materials del
seu temps. La façana, de pedra de Montjuïc, és la part més noble de l’edifici
i se situa en aquesta línia neogòtica d’influències modernistes. El campanar,
aixecat bàsicament amb formigó armat, és l’eleOmplim un
ment més deteriorat i que ara cal consolidar.
Les nostres disponibilitats econòmiques
termòmetre de
no
ens
permeten de fer front a les despeses
l’alçada d’un
que comporta la reparació. La nostra comunitat
campanar
no rep cap aportació ni de l’arquebisbat ni encara menys de l’Estat, i totes les activitats es
realitzen gràcies al treball voluntari i altruista de
moltes persones, i als donatius i les aportacions
que rebem de la gent. Per això ens permetem
de demanar la vostra collaboració per mantenir
de manera segura i digna un edifici singular que
és ja un símbol plenament integrat en el paisatge del centre de Badalona.
Hem obert un compte a La Caixa on es
poden ingressar els donatius:
Un termòmetre com
2100.3030.34.2200300081
aquest ens permetrà te- Si algú ho volgués, es lliurarà el rebut corresponir informació al dia de nent i es farà la comunicació a Hisenda a efecla marxa de la campanya tes de desgravació fiscal.

