l’informatiu

AGENDA FEBRER 2020
2

5
6
9

10
12
13
14
16
17
19
22
23
26

La Presentació del Senyor.
Dia de la Vida Consagrada
Benedicció de les candeles a totes les misses.
Santa Àgata, verge i màrtir
“Aproximació a sant Joan de la Creu” a les 20 h.
Sant Pau Miki i companys, màrtirs
Diumenge V de durant l’any
Campanya contra la Fam
Santa Escolàstica, verge
Santa Eulàlia, verge i màrtir
Grup de Vida Creixent, a les 18 h.
Sant Ciril i Sant Metodi, patrons d’Europa
Diumenge VI de durant l’any
Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós, a les 20 h.
“Aproximació a sant Joan de la Creu” a les 20 h.
La Càtedra de sant Pere
Diumenge VII de durant l’any
Dimecres de Cendra
Imposició de la cendra a totes les misses

Comunitat Cristiana
Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 - Badalona.
Tel. 933 891 659
www.carmelcat.cat/badalona
mail: badalona@carmelcat.cat

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 de Badalona

Ens manipulen frívolament des
de l’economia i la política. Ens
sentim cada vegada més sols en
un trajecte, el de la vida, on ens
agradaria comptar amb la companyia d’algú més proper.

Llibertat
Se’ns fa cada vegada més difícil adaptar-nos als canvis tan
accelerats que ens ofereix el
progrés. Vivim embolicats en la
cultura de l’immediat, sense
temps per a meditar si és profitós o nociu per a la nostra salut
mental i espiritual. Perdem la
memòria del que vam fer la setmana passada perquè el nostre
cervell és envaït per informacions actuals, ràpidament suplantades per altres d’última hora.

Diem que som lliures per a
fer el que volem, però no ens
arrisquem a ser lliures per a no
fer el que és perjudicial per a un
mateix i per als altres. Se’ns està
atrofiant el sentit profund de
l’autèntica responsabilitat. Cedim a les lleis la lleugeresa o la
gravetat de les nostres accions.
Fins i tot acabem acceptant com
a criteri d’immoralitat o de moralitat el fet de ser o no ser
descoberts en el mal que fem.
Així es va perdent gradualment
el sentit més noble d’identitat
personal, d’autonomia i de comunitat.
Cal recobrar la capacitat crítica personal per a ajustar els
nostres valors als que proposa

l’evangeli de Jesús. Uns valors que
desemboquen en un humanisme
que està per sobre de qualsevol
llei positiva de la societat o que,
en el seu cas, la confirma com a
vàlida i adequada. I, com a creients en el Déu de Jesucrist, seria
un gran avanç espiritual el fet
d’arribar a pronunciar de cor la
frase que Teresina de l’Infant Jesús
adreça a Déu en l’ofrena que li fa
d’ella mateixa: “Senyor, et suplico
que em treguis la llibertat de desagradar-te”. (Pregària 6).
Els nostres punts de vista no deixen d’estar condicionats per les

La Presentació del Senyor.
És el dia de la popular Candelera.
A la missa vespertina del dissabte
dia 1 de febrer i a les del diumenge
dia 2, hi haurà benedicció de les
candeles.
El diumenge és, també, la Jornada
de la Vida Consagrada,
Quaresma
El dimecres dia 26, ‘Dimecres de
Cendra’, comença la Quaresma. Hi
haurà imposició de la cendra a totes les Eucaristies del dia.

llacunes del nostre coneixement i
de la nostra afectivitat. Acollir les
propostes de l’evangeli que busquen humanitzar les relacions humanes reforça la llibertat d’optar
per allò que és convenient. Així s’exercita la pròpia capacitat crítica, es
detecten les veritats i els enganys
de la societat i es viu en constant
contacte amb Déu a través de la
seva Paraula. En aquest clima la
llibertat es transforma en font de
pau i de justícia.
(Editorial de la revista Pluja de Roses. Gener-Febrer, 2020)

Formació i pregària
Els grups de Catequesi d’Adults,
Carmel Ecumènic i Interreligiós,
Vida creixent, Pregària dels dijous i
Viatge Interior, continuen les seves
activitats en els horaris i dies habituals.
Esplai
Els monitors i exmonitors de l’esplai Ca-crac han començat els contactes entre ells per organitzar la
celebració del 40è aniversari de
l’esplai.

RESSONS D’ARREU
— Després d'una temporada durant la qual la pàgina de Facebook
del Santuari de Santa Teresina de Lleida ha estat una mica deixada,
ara l’han recuperat i es serveixen d'aquest mitjà per a comunicar
notícies relatives al santuari i propagar l'espiritualitat de santa Teresina de l’Infant Jesús.
— Francisco Negral, natural de Castilfalé (Lleó), és un carmelita
descalç que resideix a Haifa (Israel), una terra de la que es va enamorar des del primer moment, quan va anar-hi per estudiar teologia. És un gran coneixedor de tota la geografia i de la gent de Terra
Santa. Ha seguit els camins que Jesús va recórrer amb els seus deixebles predicant la Bona Nova, i que el van portar finalment a Jerusalem on va ser perseguit, condemnat a mort i on ressuscità. Ara, el
P. Francisco, ha publicat un llibre molt interessant en el qual detalla
tots els camins que ha recorregut, com si ell mateix hagués estat un
més de la colla que acompanyava Jesús, explicant les seves vivències i els textos evangèlics corresponents a cada lloc que ha visitat. El
llibre, “Las rutas de Jesús de Nazaret”, està molt ben editat pel
Grupo Editorial Fonte, amb moltes fotografies i mapes. Imprescindible.
— El fenomen de l’acqua alta que inunda una bona part de Venècia
durant alguns dies de la tardor i de l’hivern és molt conegut. Tots
em vist imatges de turistes passejant per passarel·les per la plaça
de Sant Marc i altres llocs emblemàtics de la ciutat. El convent dels
carmelites està a tocar de l’estació del ferrocarril, al final del Gran
Canal que divideix l’illa de la ciutat. Aquest any, amb la crescuda,
les aigües han arribat a només 6 centímetres de les vinyes del Jardí
Místic del convent, on es conreen algunes varietats de raïm encara
desconegudes i on es produeix la curativa aigua de Melissa. Aquí
els frares es dediquen a la viticultura, sota la protecció del Consorci
del Vi de Venècia.

