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Diumenge I d’Advent
Sant Francesc Xavier
«Aproximació a sant Joan de la Creu», a les 20.00 h.
Concert conjunt Coral Txintxarri i Coral Betúlia per la Marató, a les 20.00 h.
Sant Ambròs, bisbe i doctor de l’Església
La Concepció Immaculada de Santa Maria
Concert de Veus místiques. Oratori de Nadal. A les 20,15 h.
Grup de pregària “Viatge Interior”, a les 20.00 h.
Santa Llúcia, verge i màrtir
Vigília de sant Joan de la Creu. Missa solemne, a les 19.30 h.
Sant Joan de la Creu, primer carmelita descalç
Matí, a les 9.00 missa concelebrada. Tarda missa Familiar dominical
Concert selecció “Messies” de Händel. Conservatori Badalona. A les 20.15 h.
Diumenge III d’Advent
Gospel Sentits canta per la Marató. A les 20,15 h.
Trobada Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós, a les 20.00 h.
«Aproximació a sant Joan de la Creu», a les 20.00 h.
Celebració comunitària de la Reconciliació, a les 20.00 h.
Coral La Badalonense. Acompanyament a la Missa Familiar i concert de Nadal
Diumenge IV d’Advent
Col·lecta Càritas - Nadal del Pobre
Orquestra de Cambra de Sabadell. Concert de Nadal, a les 17.30 h.
Vigília de Nadal. A les 17.00 h, Missa del Pollet
A les 24.00 h., Missa del Gall. Mitja hora abans, Vetlla de Nadal
Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
Sant Esteve, primer màrtir
Sant Joan apòstol i evangelista
Concert de la Capella de Música de Badalona, a les 20.15 h.
Celebració de la Sagrada Família

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
mail: badalona@carmelcat.cat
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l’informatiu

Ja fa dies que ressonen les crides a
la solidaritat i a prendre consciència
que no vivim aïllats sinó que som
part d’un tot que es diu humanitat.
Són crides que es proclamen a tots
els mitjans de comunicació, dirigides a la sensibilitat de les persones,
especialment motivada a mesura
que s’apropa el Nadal.

Aquests dies es promouen una munió les campanyes d’ajuda als més
necessitats, siguin del nostre entorn
més immediat o de països que lluiten per sortir del mapa de la misèria
al que semblen condemnats.
La Marató de TV3, el Gran Recapte, les campanyes d’Intermón, de
Càrites i altres ONG, conviuen amb
les accions d’associacions, comunitats i tota mena d’entitats del ric teixit associatiu del nostre país que
s’impliquen i organitzen una gran
quantitat d’esdeveniments, con-

certs, fires, mostres, i tot el que la
imaginació els dona a entendre, per
sentir que formem part d’aquesta
gran societat que és la humanitat, la
qual és com una gran família totalment desestructurada a causa dels
grans desequilibris dels seus membres.
També l’evangeli d’aquestes setmanes d’Advent ens parla de generositat a través dels seus principals protagonistes: Maria, amb el seu sí;
Josep, acollint la seva esposa; Joan, proclamant la Paraula malgrat
les adversitats; i Jesús: «Aneu a
anunciar a Joan el que veieu i el
que heu sentit dir: els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els desvalguts senten l'anunci de la bona
nova, i feliç aquell que no quedarà
decebut de mi».
Uns miracles que només són possibles amb la generositat de la gent i
el suport del voluntaris. Ells, amb la
seva entrega desinteressada, són
els veritables portadors de la bona
nova de la qual parla Jesús.

Festa de sant Joan de la Creu,
primer carmelita descalç

RESSONS D’ARREU

- Divendres, dia 13. Vigília de la festivitat
A les 19,30 h. Missa solemne
- Dissabte, dia 14.
Matí, 9.00 h: Missa concelebrada.
Tarda, 19.00 h: Missa familiar dominical

Agenda d’Advent i Nadal

- Missa del Gall. Dia 24, a les 23.30 h.
- Sagrament del Perdó. Dijous dia 19, a Vetlla de Nadal. A la mitjanit, celebració
les 8 de la tarda, celebració comunitària solemne del naixement de Jesús.
del Sagrament del Perdó.
- Pessebres. A partir de santa Llúcia,
- Nadal del Pobre. Dissabte 21 i diu- quedarà instal·lat el pessebre de la comenge 22, col·lecta per Càritas.
munitat. Gràcies a les voluntàries i vo- Cada setmana: Fulls d’Advent editats luntaris que hi ha dedicat moltes hores
per l’Equip de Litúrgia. També els troba- des de fa un parell de mesos.
reu al web de la comunitat:
- Els Pastorets de l’Esplai, basats en l’obra
.
d’en Josep M. Folch i Torres. Aquest
- Missa del Pollet. Dia 24, tarda a les any a càrrec dels monitors de l’esplai.
17.00 h., amb el infants de la catequesi Dies: 26 (dues sessions) i 27 de desemi els fidels que vulguin celebrar la vigília bre i 3 de gener (dues sessions). Consulteu horaris i reserveu entrades.
de Nadal.

Concerts del mes de desembre
Dia 6 - 18.00

CORAL BETÚLIA I CORAL TXINTXARRI

Dia 8 - 20.15 VEUS MÍSTIQUES - ORFEÓ BADALONÍ

Concert de tardor - Pro Marató TV3
Oratori de Nadal - Aportació voluntat

Dia 14 - 20.15 MÚSICS I SOLISTES DEL CONSERVATO- Selecció “Messies “ de Händel RI DE MÚSICA DE BADALONA
Pro 4art. Món

Dia 15 - 20.15 GOSPEL SENTITS

G.S. Canta per la Marató - 5 euros

Dia 21 - 19.00 CORAL LA BADALONENSE

Missa i seguidament concert de Nadal

Dia 22 - 17.30 ORQUESTRA DE CAMBRA DE SABADELL Concert de Nadal - taquilla inversa
Dia 28 - 20.15 CAPELLA DE MÚSICA DE BADALONA

(RE)Naixement - Donatiu: 5 euros

— Una de les obres més
emblemàtiques i populars del pintor
Salvador Dalí, el Crist de Sant Joan
de la Creu, propietat del museu
Kelvingrove de Glasgow, viatjarà per
primera vegada a Figueres para ser
exposada durant sis mesos al Teatre
-Museu a finals de l’any 2020. La
mostra es complementarà amb
altres pintures de l’anomenada
època mística del pintor i ocuparà
diverses sales, en la que serà
l’exposició temporal més important
del museu des de la seva creació fa
45 anys.
— La imatge del beat Francesc
Palau, carmelita descalç nascut a
Aitona, fundador de les carmelites
Missioneres
i
Carmelites
Missioneres Teresianes, que estava
a l’església de la Mare de Déu del
Carme del barri de Santa Catalina de Palma de Mallorca, s’ha traslladat a
Badalona i ara presidirà un altar lateral de l’església. La imatge és obra de
l’escultor mallorquí Damià Ramis i Caubet.
— Els carmelites descalços han celebrat Consell Plenari a Madrid. El tema
principal ha estat la preparació del proper Capítol Provincial que es reunirà la
primera setmana de Pasqua. Al Capítol, que tractarà sobre el govern de la
província, l’estil de vida de les comunitats, la sensibilitat en l’acolliment dels
religiosos grans i malalts, la pastoral, les vocacions i l’economia, també hi són
convidades les germanes carmelites descalces i el Carmel Seglar perquè facin
les seves pròpies aportacions a les reflexions de la trobada. Pel que fa al
Carmel Seglar, que actualment compta amb uns 800 membres en tot
Espanya, s’està treballant en un procés d’unificació de les diferents
comunitats locals per formar la pròpia Província Ibèrica OCDS, conseqüència
necessària després de la unificació de les cinc províncies dels frares.

