Bon Nadal i joiós 2013
HORARI D’EUCARISTIES
Feiners: Matí: 8 (7,45: Laudes) i 9. Tarda: 19,30
Dissabtes: Matí: 8 i 9. Tarda: 19 i 20,30
Diumenges i festes:
Matí: 9,30 - 11,30 i 12,30. Tarda: 19,00
Confessions: abans de les eucaristies

Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 - Badalona. Tel. 933 891 659 -Fax 933 896 001
www.carmelcat.cat/badalona
facebook: carmelites descalços badalona
badalona@carmelcat.cat

“Hi anaren, doncs, de pressa i
trobaren Maria i Josep, amb el
nen posat en una menjadora”
(Lluc 2,16)
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Jo voldria que tot l'any fos com Nadal
Aquest és el títol d’una una nadala del grup català Glaucs que s’ha
anat fent popular a les nostres celebracions del Nadal i que, entre altres estrofes, diu:
“Avui els nens bons obriran els regals
que el pare Noel els hi ha deixat.
I quan penso que tot demà ja haurà acabat
hi ha una cosa que us voldria dir:
Jo voldria que tot l'any fos com Nadal.
Si pogués fer un sol desig realitat,
jo voldria que tot l'any hi hagués pau,
hi hagués amor.
Jo voldria que tot l'any fos com Nadal,
de tot cor.”
Nadal hauria de ser tot l’any. És el que diem moltes vegades en veure
les esglésies plenes la nit de la Missa del Gall i que, en canvi, es van
buidant cada vegada més en les celebracions de la resta de l’any.
Tanmateix ara, quan escric aquestes ratlles un parell de mesos abans
de Nadal, em resulta una cosa estranya parlar de Nadal, al menys del
caliu que embolcalla aquesta diada tan assenyalada del nostre calendari. I és que, per més que vulguem relativitzar-lo, l’aire de Nadal té
una força que evoca records i arrabassa sentiments.
Si diem que Nadal és tot l’any és perquè entenem que l’esperit d’aquesta diada, que està fonamentada en l’AMOR (l’amor d’un Déu que
es fa com nosaltres per mostrar-nos el camí del Regne), ha d’estar
present sempre en els nostres cors, en totes les situacions i en tots els
àmbits de la nostra vida. Cal que aquest amor no es limiti a néixer sinó
que, com l’Infant, creixi, s’estengui i es doni fins a l’extrem, acompanyant-nos sempre. És per això que voldríem que el Nadal de l’Amor es
projectés arreu tot l’any. EM

AGENDA
DESEMBRE 2012
23 Diumenge IV d’Advent
Col·lecta especial Nadal del Pobre (Caritas)
24 A 2/4 de 12 de la nit: Vetlla
A les 12 de la nit: Missa del Gall
25 Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
Eucaristies com els diumenges
26 Sant Esteve, primer màrtir
27 Sant Joan, apòstol i evangelista
28 Els sants Innocents
30 La Sagrada Família

GENER 2013
1 Santa Maria, Mare de Déu
2 Sant Basili el Gran i Sant Gegori Nazianzè
6 L’Epifania del Senyor
7 Sant Ramon de Penyafort
13 El Baptisme del Senyor
17 Sant Antoni, abat
18-25 Octavari de pregària per la unitat dels cristians
20 Diumenge II de durant l’any
21 Sant Fructuós, bisbe, i Auguri i Eulogi, diaques, màrtirs
23 Sant Ildefons. bisbe
24 Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església
25 La Conversió de Sant Pau, apòstol
26 Sant Timoteu i Sant Titus, bisbes
27 Diumenge III de durant l’any
28 Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor de l’Església
Formació carmelitana (Estances): Teresa Rofes
31 Sant Joan Bosco, prevere

Dilluns, dia 24

NIT DE NADAL

Litúrgia

A les 7,30 del vespre
El Grup de Litúrgia convoca totes aquelles persones que participen en les funcions religioses de la nostra comunitat (lectors,
monitors, directors de cant, etc.) a participar en una reunió de
treball que es farà el dia 15 de gener, a les vuit del vespre.
Tot i que es procurarà convidar particularment a tothom, aquesta
crida es publica al butlletí per si, per qualsevol motiu, no els arribés la convocatòria personal.

missa vespertina

a les 11,30 de la nit

Versos i cançons
Poemes d’autors nostres
i nadales
a les 12 de la nit

Missa concelebrada
Ressopó
Dimarts 25, Nadal: misses com els diumenges

Petites notícies
Sala del Carme
dies 22,26 i 29

—El pessebre de la nostra església ha estat fet per la gent
de l’esplai “Mar Blau”.
—El grup Nikudangos de l’esplai Cra-crac ens ofereixen
Els Pastorets. La recaptació és per finançar les colònies
d’estiu.
—La “Flama de Betlem”. Per Nadal, la llum d’aquesta
torxa, encesa a Betlem, tornarà a ser a la nostra església.

de l’esplai “Cra-crac”
Consulteu horaris i reserveu l’entrada

—Un nou lema de la comunitat per a l’any 2013:
Crec en TU!
—La coral La Badalonense participarà amb els seus
cants a l’Eucaristia del dissabte dia 22. Acabada la missa
ens oferirà un concert de Nadal.

Solidaritat
Quart Món Pares Carmelites vol donar gràcies, en primer
lloc, a totes aquelles persones que de manera silenciosa, setmana rere setmana i durant tot l'any, fan possible amb les
seves aportacions de menjar que es pugui ajudar aquelles
famílies més necessitades del nostre entorn.
Gràcies, també, als forns com Bertran del carrer de Mar, Bertran del carrer Canonge Baranera, Forn Prat, Forn Gispert,
per la donació durant tot l'any de pa i pastes, amb les quals
podem abastar a més de 85 famílies cada setmana.
Igualment, durant l’any, i en especial en aquestes festes de
Nadal, hem rebut aportacions de :
Rotary Club de Badalona
Escola Betúlia
Col·legi Sant Andreu
Col·legi Maristes Badalona
Col·legi Badalonès
Associació de Veïns del Centre
Paradeta de la Teresa Català
Paradeta a Cor Nadal
Hermandad Rociera
Centre Excursionista de Badalona
Catequesi Carmelites
Amb totes aquestes aportacions, més els aliments que es reben de la Comunitat Europea i del Banc d'Aliments, fem possible ajudar una mitjana de 125 famílies amb un total de 350
persones, de les quals 117 són nens menors de 14 anys.
El volum de menjar que donem setmanalment és d’uns 700
Kg aproximadament.

25 de desembre: Nadal
En el silenci de la nit, en aquell petit poble anomenat Betlem,
neix un infant a qui els seus pares posaran el nom de Jesús. Neix
en la pobresa, en la senzillesa més gran. I nosaltres, com els pastors, ens acostem a ell, i el reconeixem com la llum de Déu que
ens acompanyarà i ens guiarà per sempre. I, amb tot el goig, en
donem gràcies.

30 de desembre: La Sagrada Família
Jesús, el Fill de Déu, neix i creix en el caliu d’una família, amb els
seus pares Maria i Josep. Ells, al seu poble de Nazaret, el van
educar, el van ajudar a fer-se home. I avui, recordant aquesta
família que és un model per a tots nosaltres, preguem per les
nostres famílies i per totes les famílies del món, demanant a Déu
que les beneeixi amb el seu amor.

1 de gener: Santa Maria, Mare de Déu
Just una setmana després de Nadal, els nostres ulls es giren cap
a Maria, la Mare. Ella, amb la seva resposta a la crida de Déu,
amb la seva fidelitat, amb el seu amor, ens ha donat el salvador.
I nosaltres, avui, en aquest començament d’any, li demanem,
que ens ajudi a ser com ella, I li preguem també per la pau en el
nostre món adolorit.

6 de gener: Epifania del Senyor
Uns savis arriben de terres llunyanes, guiats per la llum que Déu
ha posat en els seus cors. I mentre els dirigents de Jerusalem s’inquieten, ells, amb un alegria immensa, no paren fins a trobar
aquell infant que ha nascut, i l’adoren, i el reconeixen com el camí per a tota la humanitat. Perquè el Fill de Déu ha vingut per a
tothom.

