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Diumenge VIII de durant l’any
Dimecres de cendra. Catequesi d’Adults
Sant Joan de Déu
Conferencia Quaresmal de l’Arxiprestat. Parròquia de Sant Josep.
“L’Evangeli i Sant Josep” pel P. Jesús Renau, sj. A les 19’00 h.
Diumenge I de Quaresma
VI Aniversari de l’elecció del Papa Francesc
Recés quaresmal arxiprestal matinal. “Conversió, fraternitat i solidaritat” a càrrec del bisbe emèrit veneçolà Tomás J. Sarraga, a la
parròquia de Santa Maria
Diumenge II de Quaresma
Sant Ciril de Jerusalem, bisbe i doctor
Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós
Sant Josep, espòs de la Verge Maria
Catequesi d’Adults
Sant Josep Oriol
Cantates Solidàries de Bach
Diumenge III de Quaresma
Conferència quaresmal. A les 20’00 h.
Naixement de santa Teresa de Jesús
Anunciació del Senyor
Diumenge IV de Quaresma

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
Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 - Badalona. Tel. 933 891 659
www.carmelcat.cat/badalona - Facebook: carmelites descalços badalona
badalona@carmelcat.cat
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l’informatiu

Aquests dies de febrer, els carmelites descalços s’han reunit en Capítol Extraordinari a Goa (Índia), coincidint amb els 400 anys de presència teresiana en aquest país, per
revisar les seves normes de vida.
Han estat unes jornades de reflexió
individual i en grup per millorar la
convivència de cara al futur més
immediat de l’Orde.
Un any més, ens anem acostant a
la Quaresma, aquest temps que per
als cristians també suposa una nova oportunitat de revisió personal i
comunitària, que s’enceta amb la
celebració del Dimecres de Cendra,
una cerimònia que en principi estava reservada només als penitents
que havien de ser reconciliats per
Pasqua i que posteriorment va passar a la generalitat dels fidels.
La primera lectura de l’Eucaristia
d’aquest dia conté un passatge ben
significatiu: “Diu l'oracle del Se-

nyor: «Ara, convertiu-vos a mi amb
tot el vostre cor; dejuneu, ploreu,
poseu-vos de dol! Esquinceu-vos el
cor, i no els vestits! Convertiu-vos
al Senyor, el vostre Déu; ell és benigne i entranyable, lent per al càstig, ric en l'amor, i es desdiu de fer
el mal».
Amb la imposició de la cendra, una
tradició que perdura des del segle
IX, se’ns recorda que al final de la
vida només ens quedarà per oferir
l’amor que hàgim desplegat vers
Déu i el pròxim.
Però, com deia el papa Francesc en
el missatge quaresmal de l’any passat: “La Quaresma és un temps de
penitència, però no és trista!”, i
recordava que és un compromís
alegre i seriós per a despullar-nos
del nostre egoisme, del nostre home vell i renovar-nos segons la gràcia del nostre Baptisme.

Temps quaresmal
Dimecres de Cendra. Imposició de la
cendra en totes les eucaristies. La
de la tarda serà concelebrada.
Viacrucis. Cada divendres, a les 8
del vespre, amb la participació dels
fidels assistents.
Conferència. “La conversió quaresmal en Teresa de Jesús”, a càrrec
del P. Juli González. Dia 27, a les
20,00 h.
Fulls de Quaresma. Publicació setmanal amb reflexions per a aquest
temps litúrgic, enguany amb un resum de les homilies quaresmals de
mossèn Enric Prat del bisbat d’Urgell.
Catequesi Adults
Les trobades del mes de març seran, com és habitual, el segon i
quart dimecres, 6 i 20 de març a les
8 del vespre, actualment amb un
treball de reflexió sobre la
“Fraternitat”, un dels cinc punts que
proposa el document “Sortim!”, del
Pla Pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona. Us convidem a participar-hi.

Defunció
El dijous dia 14 de febrer va morir,
el P. Miquel Balle de la nostra comunitat de Barcelona. Tenia 83 anys
d'edat i 59 de professió religiosa, i
havia estat molts anys prior dels
convents de Palma de Mallorca i
Palafrugell. El tenim present en el
record i en la pregària.
Mostra de Pessebres
El nostre agraïment als voluntaris
que van fer el Pessebre de la comunitat i van adornar l’església amb les
“neules”. També als infants de la
catequesi i l’esplai i al senyor Carlos
Verano per la seva participació en
aquesta mostra nadalenca.
Visita fraterna
Del 29 al 31 de març tindrem la visita fraterna del pare Miquel Márquez, superior de la Província Ibèrica, per conviure i entrevistar-se
amb els religiosos i laics de la nostra
comunitat.

Recollida de medicaments
El Grup Tercer Món, amb 20 anys del projecte d’ajuda i col·laboració amb la comunitat del
Carme de Matanzas (Cuba), se suma a la campanya: “AJUDA HUMANITÀRIA PER A VENEÇUELA”, promoguda pel bisbe emèrit veneçolà, Mons. Tomás Jesús Sarraga, a través
de la Fundació Catalunya-Amèrica de Sant Jeroni de la Murtra i la Cartoixa Santa Maria de
Montalegre, on resideix actualment.
Des del grup se’ns demana la col·laboració en la recollida de tot tipus de medicaments i
material sanitari, per compartir-lo amb els dos projectes: AJUDA HUMANITÀRIA PER A
VENEZUELA I TERCER MÓN-CUBA.

RESSONS D’ARREU

— Durant els primers dies del mes de febrer, 73 representats del Carmel Descalç de tot el món han acudit al Definitori Extraordinari de
Goa a l'Índia, per revisar el cos legislatiu de l’Orde, de cara a importants decisions per al futur. Aquesta trobada s’ha fet a Goa coincidint
amb el Quart Centenari de la Fundació del Carmel Descalç a l'Índia, país que té una història de 5000 anys i és el lloc de naixement de quatre
religions: Hinduisme, Budisme, Sikhisme i Jainisme. L'Església ha estat
molt perseguida a l'Índia, però la seva influència també ha tingut un
fort impacte en la societat.
En acabar el Definitori, el pare general Saverio Cannistrà animà els assistents, amb unes paraules del papa Francesc “Hagan lío...”, a no
adormir-se en la monotonia del dia a dia i treballar per un futur incert,
sí, però també esperançat que no desconnecti l’orde d’una història
que no s’atura. També convidà a “la recerca interior de la voluntat de
Déu sobre nosaltres com a família avui”

— La popularitat de santa Teresa de Jesús fa que se la citi molt sovint
per justificar algun argument. Moltes vegades, per ignorància, aquestes cites no corresponen a cap escrit de la Santa o, com a molt, son deformacions d’alguna cosa que si que havia dit però que no té cap harmonia amb el que la santa volia dir. N’hi ha moltes per triar i hem escollit aquesta apareguda en un diari de Tarragona: “Cierto día, oyendo
como suspiraba una monja durante el almuerzo, la llamó y le dijo:
«Hermana, aquí hemos venido a comer, no a suspirar. Hay que comer
cuando comen todas, y suspirar a solas»”(!).
— El Carmel femení és present a Terra Santa des de finals del segle
XIX, aprofitant la favorable conjuntura internacional a la zona i el restabliment del Patriarcat de Jerusalem. Hi ha quatre monestirs, tots ells
situats en llocs molt carismàtics, amb una seixantena de germanes: la
comunitat del “Pater Noster” a Jerusalem (1875); la de Betlem (1878)
fundada per la dinàmica i recentment canonitzada sor Mariam de Jesús Crucificat, la petita àrab; Haifa (1892), al cim del Mont Carmel; i
Natzaret (1910) que també va promoure sor Mariam.

