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Benedicció de les candeles a les 9 del matí.
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Diumenge IV de durant l’any
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Santa Àgata, verge i màrtir
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Sant Pau Miki i companys, màrtirs
Catequesi d'adults, a les 20,00 h.
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Diumenge V de durant l’any
Campanya contra la fam al món
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Sants Ciril i Metodi, patrons d’Europa
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Diumenge VI de durant l’any
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Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós, a les 20,00 h.
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Catequesi d’Adults, a les 20 h.
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Càtedra de Sant Pere, apòstol
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Sant Policarp, bisbe i màrtir
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Diumenge VII de durant l’any
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HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30 (19,15: Vespres)
Dissabtes: 9’00 i 19’00
Diumenges i festes: 11’30, 12’30 i 19’00

Confessions: abans de les misses

La Paraula, així amb la P en majúscula, ben alta, ben plantada, tant
ens pot acollir a nosaltres com ser
acollits per Ella. Intentem d’anar-hi
a fons.

En primer lloc, hem de convenir
que no es tracta solament de sentir-la d’oïdes; hi ha de fet moltes
paraules que un les sent, però que
li llisquen; altres que les sentim i
que les entenem així a la primera,
però no li sabem trobar el quid,
se’ns escapa el seu sentit més profund, perquè -atenció!- hem d’estar amatents a qui les diu i també
a tot l’espectre de la comunicació
no verbal.
En el sentit més arcà, la Paraula és
una crida que se’ns adreça a nosaltres. Una crida que comporta tot
un missatge, que pretén embolcallar-nos, comprometre’ns. La precedim d’un acollir que la transforma, que la magnifica, que no ens
permet de ser-hi indiferents. Quan
ha captat la nostra atenció, podem
dir-nos: és interessant, és bonica,

és poètica, però, no n’hi ha prou.
Se’ns demana més que un assentiment, un veritable consentiment.
L’actitud d’acollida la personalitza.
Encara que potser la senten molts,
jo me la prenc com adreçada a mi,
personalment. I no solament això;
em sento com que he de donar
una resposta, que qui me la fa patent, m’urgeix a dir-hi un sí que té
conseqüències de vida i de sentit
de vida. Acollir-la vol dir que l’agraeixo, que la sento com una proposta, que la sento com el res o el
tot.
Josep M. Balcells, escolapi

RESSONS D’ARREU
La Candelera
El dissabte dia 2 de febrer, festivitat
de la Presentació del Senyor, només
hi haurà benedicció de candeles a la
missa de les 9 del matí. A la tarda es
celebra la missa dominical, i per
aquest motiu no hi haurà benedicció,
tanmateix si alguna persona desitja
espelmes beneïdes les podrà demanar a la sagristia.
Jornada de la Vida Consagrada
El dia del festa de la Presentació del
Senyor, també se celebra el Jornada
Mundial de la Vida Consagrada, enguany amb el lema “Pare nostre. La
vida consagrada presència de l’amor
de Déu”. A la catedral de Barcelona ,
a les 12, l’arquebisbe Mns, Joan Josep Omella celebrarà l’Eucaristia
amb els religiosos i religioses de la
diòcesi.
Nou grup
S’està treballant en la formació d’un
grup de Vida Creixent per a persones
grans. Les trobades es farien el darrer dimecres de cada mes, de 5 a 6
de la tarda, amb el germà Jordi de
consiliari.

Campanya contra la fam
El segon diumenge de febrer, com
cada any, la col·lecta que es fa a l’església estarà destinada a la campanya contra la fam que organitza
“Mans Unides”.
Catequesi d’Adults
Acabada la lectura i comentari de les
epístoles del Nou Testament, es començarà a treballar el document
“Sortim! Orientacions i propostes per
a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona”. Recordem que el
grup, que és obert a tothom, es reuneix quinzenalment els dimecres de
vuit a nou del vespre.
Obres
Recordem que fins a primers de febrer l’entrada pel carrer de Mar estarà tancada a causa d’unes obres en
els desaigües del pati. L’accés serà,
doncs, únicament pel carrer de Sant
Miquel.
Supressió
A partir d’aquest mes de febrer, quedarà suprimida definitivament la missa de dos quarts de nou del vespre.

El diumenge 13 de gener, amb la celebració del Baptisme de Jesús,
es va tancar el cicle litúrgic nadalenc i s’obrí un parèntesi de vuit setmanes que ens acostaran al temps de Quaresma.
Durant aquest temps, que es denomina “de durant l’Any”, no se celebra cap aspecte particular de la vida de Jesús sinó que les lectures
de les eucaristies ens donen l’oportunitat de reflexionar i madurar la
nostra fe en la seva persona i en la seva obra de redempció.

— Els missioners carmelites van arribar a les costes de l'Índia el 1610
a Goa, però no va ser fins l’any 1619 que va obtenir el permís oficial
per a la primera fundació. El pioner i fundador d'aquesta missió va
ser fra Leandro de l'Anunciació, oriünd de Burgos a Espanya, de la
família noble dels Melgosa. La inauguració oficial es va fer a Goa el
25 d'abril de 1619, ara fa 400 anys. La Missió es va dedicar a la Mare
de Déu del Carme.
— És sabut que els luterans, en general, no tenen imatges a les seves
esglésies. Aquest passat mes de desembre, el cardenal Anders
Arborelius d’Estocolm, carmelita descalç, i Carl Axel Aurelius de
l’Església de Suècia, van beneir a l’església luterana de Vasakyrka
una icona de santa Teresina de Lisieux, doctora de l’Església. Una
acció més que mostra les bones relacions entre les confessions
catòlica i protestant a Suècia, sobretot després de la visita del papa
Francesc de l’any 2016.
— Gema Juan, carmelita descalça de Puçol, en una entrevista
publicada a “Catalunya Cristiana”: “Multitud de coses reclamen la
teva atenció perquè sempre tinguis alguna cosa a fer. Darrera de tot
això hi ha un munt de consum, una manera de fer que t’enreda en
moltes coses que al final no t’aportaran tant com prometen.
Humanitzar el temps és aturar-se i pensar. No és que anem amb
presses, és que ens hem instal·lat en la pressa. No aconseguim
pensar, deixar que les coses que ens interessen ens penetrin...”
— Quan santa Teresa va anar a fundar a Palència portava unes
castanyoles i un tamborí. Les carmelites descalces d’aquesta comunitat
ho guarden i veneren com a relíquies. A la Santa li agradava alegrar la
recreació de les seves monges amb cançons i danses. Anna de Sant
Bartomeu, la seva secretària i infermera, va deixar escrit: «No li
agradava la gent trista, ni ella ho era ni volia que ho fos qui anés amb
ella. Deia: Dios me libre de santos encapotados».

