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La Presentació del Senyor. Dia de la Vida Consagrada
Benedicció de les candeles a totes les misses.
Diumenge V de durant l’any
Sant Pau Miki i companys, màrtirs
Santa Escolàstica, verge
Diumenge VI de durant l’any
Campanya contra la Fam
Sant Ciril, monjo, i Sant Metodi, bisbe, patrons d’Europa
Diumenge VII de durant l’any
Dimecres de Cendra
Imposició de la cendra a totes les eucaristies
A les 20 h., Via Crucis, amb els cos de portants de Badalona
Diumenge I de Quaresma
A les 21,30 h., Xerrada del cicle sobre santa Teresa

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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El lema per al 2012:

Dona’m la mà

«Dóna’m la mà / que el camí és llarg.
La llum del cor / ens donarà la força.»

Un lema de vida per a cada nou
any. Així volem revifar la nostra
amistat i la nostra fe. Mireu, aquests
versets d’en Lluís Platero seran el
lema per al 2012. I el cantarem nens,
joves i adults en les nostres trobades
i festes. El recordarem sovint durant
tot aquest temps.
«Dóna’m la mà» és obsequi i
acollida, donar el primer pas i sortir
a l’encontre. «Dóna’m la mà» és somriure als llavis i confiança als ulls.
«Dóna’m la mà» és una encaixada d’afecte i un tros de goig compartit entre
tots els qui vivim moltes estones als frares.
Però també és el gest de proximitat amb l’indefens, l’aturat i el desconegut. Un gest d’esperança per al decebut, l’indignat i el desemparat.
El camí és llarg, sobretot per als qui viuen en la soledat, en el rebuig
continuat, en la falta d’estimació.
Tenim un any per aprendre a donar i rebre. Les dues mans encaixades
són el símbol de dos cors que surten al camí de la vida a repartir una mica de
felicitat.
La força la portem dintre. Es allò que hi tenim de més noble, de més
tendre i de més net. Aquesta llum ens donarà la força per allargar, donar i
acceptar les nostres mans. Això és la nostra força.
Dóna’m la mà que necessito la teva ajuda i el teu escalf.
Dóna’m la mà que et veig ensorrat i trist.
Dóna’m la mà que farem el camí junts.

Del Consell Pastoral
Punts més importants debatuts a la reunió del 19 de gener:
Trobada de la comunitat. Es modifica el format, reforçant la Vetlla de l’Esperit de Pentecosta, com a punt d’encontre i relació entre tota la gent de
casa nostra.
Obres pati. Les obres avancen ràpidament. Es prioritzarà el seu ús com a
espai de lleure per a les diferents activitats de la comunitat. L’ús esportiu
serà molt esporàdic.
Lema 2012: “Dóna’m la mà”. Aquest és el lema sobre el qual girarà tota
l’activitat pastoral i social de la nostra comunitat cristiana. Per divulgar-ne
el sentit, es proposa fer una cançó, un concurs de fotografies i altres accions entre els diferents grups.

Viatge turístic-cultural a Cuba
Es vol programar per al mes de maig un viatge turístic-cultural, de vuit
dies de durada, a l’illa de Cuba, amb estada a l’Havana i Varadero i visita
a Matanzas. En aquesta darrera ciutat, compartirem amb la gent de la
comunitat carmelitana la celebració dels 400 anys de la trobada de la
Virgen del Cobre (patrona de Cuba) i el centenari de la fundació de la diòcesi. A la vegada, s’està preparant un programa de visites turístiques a
algunes zones d’interès. Es tracta de fer un grup més o menys nombrós
per aconseguir uns costos més assequibles. Per més informació: Grup de
Cuba, dilluns i dimarts de 17 a 19.30 h. al primer pis i, també, al telèfon
610 35 84 36.

Trobades de Formació Carmelitana
El dilluns, 30 de gener, a la Sala del Carme, continuen les xerrades del
Curs de Formació. Serà, com és habitual, a les 21,30 h.
En aquesta ocasió, el pare Joan Badia, carmelita del convent de Barcelona, en explicarà els capítols 13 i 14 del llibre Fundaciones, on santa Teresa narra com va aconseguir els permisos i salvar les dificultats per fundar
els primers convents masculins del Carmel descalç.

Notícies breus...
 Teatre. El grup “En veu alta G.T.”
està preparant una nova representació per al proper mes de
març. Sembla que ens divertirem
de valent.
 Candelera. A totes les misses del
dia 2 de febrer, festivitat de la
Presentació del Senyor, hi haurà
la tradicional benedicció de candeles.
 Calendari. L’esplai “Cra-Crac” ha
editat un artístic calendari amb
motiu del 30è aniversari de l’esplai. El calendari, amb bones fotografies dels propis monitors, es
pot adquirir a la porteria i, també,
a les hores d’esplai.
 Quaresma. El dia 22 de febrer,
Dimecres de Cendra, comença la

Quaresma. Com en anys anteriors, tots els divendres tindrem la
celebració del Via-Crucis.
 "Les pintures murals de l'església del Carme" és el títol d'un
treball que ha editat la Maria Niubó i Prats, autora de les pintures
al fresc de la nostra església. Al
llibret, ella mateixa explica com li
van encarregar aquesta obra, els
preparatius, les dificultats, la marxa dels treballs i la interpretació
de les diferents composicions
representades. Tot plegat acompanyat d'unes bones fotografies
de les escenes que va pintar ara
fa poc més de 50 anys.
El llibret es pot trobar a la llibreria
Saltamartí de Badalona.

Pregar pels difunts.
Recordem que, segons un antic costum de l’Església, els fidels poden demanar que
les eucaristies que se celebren siguin aplicades a una intenció concreta, ja sigui per
un difunt o per alguna necessitat particular, i oferir un donatiu (“estipendi”) per
aquesta celebració. Tot i que la diòcesi té establerts l’import dels estipendis,
aquests són sempre orientatius de manera que les persones que no estiguin en
condicions de fer-los efectius puguin igualment demanar la celebració d’eucaristies
per les seves intencions.

Joc del Carmel. Ja portem algunes setmanes de funcionament del joc. La participació és molt satisfactòria.
Hi ha concursants de diferents punts de Catalunya i
algun fins i tot de fora del Principat. A la nostra pàgina
web (www.carmelcat.cat/badalona) es pot seguir la
marxa del joc, amb les preguntes plantejades fins ara i
les respostes corresponents.
Si no hi esteu apuntats, podeu igualment “jugar” seguint aquesta pàgina.

