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Tots Sants
Commemoració dels Fidels Difunts
Missa comunitària a les 9 :00 del matí.
A la tarda Missa Familiar dominical.
Diumenge XXXI de durant l’any
Sant Carles Borromeo, bisbe
“Aproximació a sant Joan de la Creu”, a les 20:00 h.
Beat Francesc Palau i Quer, carmelita descalç
Celebració solemne i benedicció imatge del sant
Santa Elisabet de la Trinitat, carmelita descalça
Dedicació de la basílica del Laterà
Diumenge XXXII de durant l’any
Sant Martí de Tous, bisbe
Tots els sants carmelites
Tots els difunts de l’Orde
Consell Plenari de la Comunitat. A partir de les 19:00 h.
Diumenge XXXIII de durant l’any
Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós. 20:00 h.
Sant Rafael Kalinowski, carmelita descalç
“Aproximació a sant Joan de la Creu”, a les 20:00 h.
La Presentació de Santa Maria, verge
Santa Cecília, verge i màrtir
Cicle Cantates Bach, 20:15 h. Organitza: Conservatori de Música
Diumenge XXXIV de durant l’any. Jesucrist, rei de l’univers
Beats Dionís i Redempte, carmelites descalços

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

Comunitat Cristiana
Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 - Badalona.
Tel. 933 891 659
www.carmelcat.cat/badalona
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l’informatiu
Tots els sants
carmelites

Moltes famílies religioses, com a ressò
de la solemnitat de Tots Sants, celebren
durant el mes de novembre la Litúrgia de
tots els sants de la seva família religiosa. El
carmelites celebrem la festa pròpia el dia 14
i l’endemà guardem memòria dels nostres
difunts.
Aquesta celebració, malgrat la seva analogia amb la propera solemnitat de Tots
Sants, no té el mateix objectiu. L’Església
per Tots Sants contempla i celebra la glòria
de la Jerusalem celestial, l’assembla festiva
i universal vers la qual s’encamina l’Església
peregrina.
Amb la festa dels sants propis, cada
família religiosa vol recordar i demanar la
intercessió dels millors fidels que els van
precedir vivint la mateixa vocació de seguiment a Jesucrist .
Des dels primitius ermitans del Carmel,
els sants carmelites son una multitud de
persones que van consagrar la seva vida a
Déu, aplegats pels valors d’una regla que
els uneix com a germans de la Verge Maria.

La llista és llarga: mendicants dels primers temps a Europa, doctors i predicadors,
missioners i màrtirs, monges de fecunda
vida contemplativa, religioses d’apostolat
sanitari i docent, seglars encarnats en l’esperit del Carmel...
Són múltiples els exemples que es poden tenir presents de manera individual en
aquest exercici de veneració, però cada
sant ja té la pròpia data de celebració particular.
La festa de tots els sants més aviat ens
convida a recordar-los en el seu conjunt, als
coneguts i als anònims, als que han deixat
petjades ben marcades en nosaltres i als
que han passat “fent el bé” però quina memòria s’ha perdut en els plecs de les temps.
El Carmel és el que és avui gràcies a
tots ells. Som fills dels seus encerts, dels
seus anhels, de les seves obres i, perquè
no, de les seves faltes. Ells ens han guiat
fins al nostre avui i des d’ells volem projectar el camí del demà.

“Et demanem, Senyor, que ens ajudin
amb la seva protecció la Santíssima Verge
Maria, mare nostra, i tots els Sants de la
família del Carmel, per tal que, imitant fidelment el seu exemple, servim amb generositat la teva Església amb la pregària i la vida
apostòlica. Per Jesucrist, Senyor nostre”.
(Del res de Laudes del dia de tots els sants de
l’orde)

Celebració del Dia dels Difunts

Recaptació Domund

L’Eucaristia concelebrada de la commemoració dels Fidels Difunts, del
dissabte dia 2, serà a les 9 del matí. A
la tarda tindrem l’habitual Missa Familiar vespertina, corresponent al
diumenge XXXI de durant l’any, amb
els infants i famílies de la catequesi.

La nostra comunitat aporta a la campanya del Domund d’enguany la
quantitat de 1500 euros, resultat de
les col·lectes de la diada.

Festa del beat Francesc Palau
El dijous dia 7 de novembre, festivitat
del P. Francesc Palau, fundador de les
Carmelites Missioneres i les Carmelites Missioneres Teresianes, a dos
quarts de vuit de la tarda celebrarem
una missa solemne, presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sergi
Gordo. Participen en l'organització de
la festa les dues congregacions i el
Carmel Missioner Seglar. Durant la
missa es beneirà una imatge del pare
Palau que quedarà col·locada en un
lloc adient de l’església.
Després de la missa tindrem un refrigeri de germanor.

Consell Pastoral Plenari
Es convoca als representants de tots
els grups de la comunitat al Consell
Plenari del dissabte dia 16 de novembre, amb aquest horari:
- 19 h: Inici de la trobada amb la participació a l’eucaristia.
- 20 h: Comença la reunió amb una
pregària i seguidament els temes del
Consell Plenari
- 21:30 h: Sopar.

Cicle de Cantates de J.S. Bach
S’ha reprès el cicle de Cantates Solidàries de Bach que organitza el Conservatori Professional de Música de
Badalona a benefici de les activitats
socials de la nostra comunitat. El cicle, que ja ha assolit la setena temporada, aplega cada mes un públic
nombrós i fidel a la nostra església. El
proper concert serà el dia 23 de novembre.

Trobada de la Família Carmelitana
Lleida acollí la XXI Trobada de la Família Carmelitana de Catalunya, una
jornada de convivència entre frares,
monges i laics vinculats a l'Orde del
Carmel teresià. Al matí els concentrats van poder visitar la Seu Vella i el
Museu Diocesà. Al migdia, l'Eucaristia, en el Santuari de Santa Teresina,
va ser concelebrada pels sacerdots
assistents, entre els quals el bisbe
emèrit veneçolà, Mons. Tomás Jesús
Zárraga, convidat expressament a la
trobada per a presentar el programa
‘Pont Solidari amb Veneçuela’.
Després del dinar fratern, el grup
“Cor Nou”, va animar la sobretaula
amb els seus cants i danses.
Uns moments d'oració teresiana en
el santuari van ser el comiat emotiu
de la trobada.

RESSONS D’ARREU

— El germà Abel, carmelita descalç, s’ha decidit a fer tasques
d’evangelització a través de les xarxes socials per arribar a tots aquells
que sintonitzin amb la seva manera d’exposar la fe d’una forma àgil,
alegre i contagiosa. El trobarem a la pàgina web de la nostra Província
Ibèrica www.ocdiberica.com, a l’apartat “Racó de pregària /Pistes per
pregar”. També us podeu subscriure al seu canal de YouTube, i també
és present al Twitter i Instagram amb el nom ‘fray Abel de Jesús’.
— La visita del Museu
Diocesà i Comarcal de
Lleida fou una de les fites
de la Trobada Carmelitana
d’enguany a Lleida. El que
molts no sabíem és que
està ubicat sobre el que
havia estat convent dels
carmelites descalços de la
ciutat. Com tants altres,
l’edifici es va perdre amb les lleis de desamortització del segle XIX.
Tanmateix encara s’hi pot veure algun detall que revela el seu origen,
com ara un escut de l’orde pintat en una paret de l’antiga església.
— El papa Francesc va declarar el mes d’octubre “Mes Missioner
extraordinari”. En aquest context, el pare provincial, Miguel Márquez,
que aquests dies ha assistit a una trobada al continent africà, ha escrit
amb motiu de la festa de santa Teresa de Jesús: “Estic a Camerun des
de fa tres dies. Quan penso en la Santa i en el seu esperit missioner i
expansiu, en el seu cor d'ardents desitjos d'evangelitzar i en la seva
sensibilitat per a rebre, aprendre i captar l'ànima de les coses i les
persones, amb peus descalços i ulls de sorpresa, esperit aventurer i
entranyes de mare, em dic que, sens dubte, ella estarà feliç del que
vivim aquests dies com a família del Carmel en aquestes regions
d'Àfrica i Madagascar”.

