AGENDA OCTUBRE 2020
Santa Teresa de l’Infant Jesús, carmelita descalça
A les 19.30, missa solemne comunitària
A les 9, reunió de preveres i religiosos de l’Arxiprestat a la nostra comunitat
2 Sants Àngels de la Guarda
3 Comença l’esplai.
4 Diumenge XXVII de durant l’any
5 Témpores d'acció de gràcies i de petició
7 Mare de Déu del Roser
11 Diumenge XXVIII de durant l’any
12 Mare de Déu del Pilar
14 Vigília de santa Teresa. A les 8, a l'església., celebració i xerrada
“Teresa de Jesús, primera dona doctora de l’Església”, P. Juli González, ocd.
14-18 Mostra artística sobre la dignitat de la dona, a la sala d’actes
15 Santa Teresa de Jesús, carmelita descalça
A les 19.30, eucaristia concelebrada. Inici del curs pastoral
17 Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir
Celebració del Sagrament de la Confirmació, a les 19.00 h.
18 Diumenge XXIX de durant l’any
Jornada Mundial per l’evangelització dels pobles (DOMUND)
Primeres Comunions, a les 11.00 h. Se suspèn la missa de les 11.30 h.
19 Trobada Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós, a les 20.00 h.
20 Comencen la catequesi i el Grup “Viatge Interior”
24 Sant Antoni Maria Claret, bisbe
Comença la Missa Familiar
25 Diumenge XXX de durant l’any
28 Sants Simó i Judes, apòstols
31 Celebració conjunta inici del curs catequètic dels Arxiprestats
Badalona Nord i Sud, a la parròquia de San Pau, a les 12 del matí
Cantates Solidàries de Bach, a les 20.00 h.
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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

Tornem'hi
Amb aquest nou número de l’Informatiu, trenquem l’habitual silenci comunicatiu de l’estiu, al menys pel que
fa a aquesta petita publicació mensual
impresa, la qual vol ser a la vegada recordatori i resum de les activitats de la
nostra comunitat cristiana.
El silenci comunicatiu ja s’havia iniciat uns mesos abans, quan el confinament ens obligà a suspendre la distribució de qualsevol mena de publicació
física, que a casa nostra afectà bàsicament a dos mitjans impresos, el Full
Dominical Diocesà i el nostre Informatiu. Aquesta situació es perllongà, a
partir de juny, amb el compliment de
les necessàries mesures de seguretat
establertes per poder reobrir les esglésies al culte.
Tanmateix, gràcies als mitjans audiovisuals, durant aquests darrers mesos
la comunitat no ha restat callada. A
més de les retransmissions en directe
d’algunes Eucaristies, sobretot en els
moments del confinament més rigorós,
hem mantingut oberta la finestra de la
pàgina web i gràcies al correu electrònic i altres mitjans hem pogut preservar una relació continuada amb aque-

lles persones que ens han facilitat les
seves dades de contacte.

Ara comença un nou curs ple d’incògnites pel que a fa a les formes que
haurà d’implementar cada grup per
continuar la marxa normal de la casa.
Però, amb la responsabilitat que ens
correspon a cadascú, segur que anirem
recuperant la “normalitat” del dia a
dia. Així ho han fet ja els voluntaris de
Quart Món, que pràcticament no han
parat la distribució d’aliments a les famílies necessitades en aquests mesos
tan complicats, i els monitors de l’esplai que es van preparar a consciència
per poder donar als més petits uns dies
de colònies tan necessàries per a tots
ells.
El mes d’octubre que ara encetem
acull dues festivitats de relleu per a la
nostra família teresiana. El dia 1 és el
dia de santa Teresina de Lisieux, patrona de les Missions, i el dia 15 la festa
de santa Teresa de Jesús, fundadora de
la branques masculina i femenina del
Carmel Descalç. Enguany, precisament,
fa cinquanta anys de la seva proclamació com a Doctora de l’Església Universal. Dos models a seguir que ens han de
donar forces per iniciar el nou curs amb
voluntat de servei i celebració.

Festivitat de santa Teresina de
l’Infant Jesús
Dijous, 1 d’octubre. A dos quarts de
vuit de la tarda, missa solemne comunitària.

Suspensió Trobada
Aquesta any, l’habitual Trobada de la
Família Carmelitana del primer dissabte d’octubre ha estat suspesa, com tantes altres activitats, pels motius coneguts per tothom. Esperem recuperar-la
l’any vinent.

Visita fraterna
El darrer cap de setmana del mes de
setembre ens visita el P. Antonio Àngel
Sánchez Cabezas el qual va ser escollit
nou provincial de la Província Ibèrica
de Santa Teresa el passat mes de juliol.
Presidirà la Missa Familiar del dissabte
dia 26 i posteriorment mantindrà contactes amb les comunitats religiosa i
laical.

Nomenaments
El P. Jesús ha estat designat pel Consell
Provincial nou delegat del “Carmelo
Ecuménico e Interreligioso”. A la vegada, també exercirà de coordinador de
la Xarxa Catalana de Grups Interreligiosos de Catalunya per AUDIR (Associació
d'Amics de la UNESCO per al Diàleg
Interreligiós i Interconviccional) .
Pel que fa a casa nostra, el P. Justin
Singh ha estat elegit pel càrrec de subprior de la comunitat.

Festivitat de santa Teresa de Jesús
Dimecres, dia 14. Vigília.
Celebració i xerrada a càrrec del P. Juli
González, de la nostra comunitat, el
qual, després de la missa de la tarda,
parlarà sobre “Teresa de Jesús, primera dona doctora de l’Església”.
Dijous dia 15, festa de la fundadora del
Carmel Descalç.
A dos quarts de vuit de la tarda, celebració comunitària de l’Eucaristia.
Inauguració oficial del curs dels diferents grups de casa nostra.
Tot seguit, a la sala d’actes, apertura
de la mostra “La dignitat de la dona”,
de l’escultor i pintor badaloní Josep
Ricart Garriga. L’exposició es podrà
visitar fins al diumenge dia 18.

Cicle Cantates Solidàries
El dissabte dia 31, es reprèn el Cicle de
cantates Solidàries de Bach que des de
fa unes quantes temporades organitza
el Conservatori de Música de Badalona.
La recaptació de la taquilla voluntària,
com sabeu, s’ofereix a l’acció solidària
del nostre Grup de Quart Món.

Primeres comunions i
Confirmacions
El dissabte 17, a les 7 de la tarda, i el
diumenge 18, a les 11 del matí, d’aquest mes d’octubre, la nostra comunitat celebrarà aquest dos sagraments.
La suspensió d’activitats per la pandèmia ha sigut la causa del canvi de dates
d’aquestes festes que s’havien preparat pel maig.

RESSONS D’ARREU
— El dia 27 de setembre de 1970, ara fa
justament 50 anys, va tenir lloc a Roma, un fet
extraordinari en la història de l'Església: el papa
Pau VI va proclamar solemnement Teresa de
Jesús Doctora de l'Església universal. Per primera
vegada en la història del cristianisme es concedia
a una dona aquest títol, que no és purament
honorífic, sinó el reconeixement de la seva
santedat, que ja posseïa des de l'any 1622, al qual
s'afegia el de la saviesa. Una dona se situava al
nivell dels gegants intel·lectuals del cristianisme i
de la cultura universal, els Sants Pares de l'Església: Agustí, Gregori Magne,
Ambrosi, Jeroni, Joan Crisòstom i molts altres de l'Església oriental primitiva;
Bernard de Claravall i Tomàs d'Aquino a l'Església medieval, fins als últims
doctors dels temps moderns.
— També, pel setembre, hem recordat el 250è
aniversari de la mort d’una altra carmelita
proclamada santa, Teresa Margarida Redi. Va
néixer en el si d’una família noble de la ciutat
toscana d’Arezzo i va ingressar molt jove en el
monestir de les carmelites descalces de Florència.
Tenia el do especial de l’amor i l’abnegació vers
els demés, de fet el lema de la seva vida va ser
l’expressió de sant Joan “Déu és amor”. Vivia en
contínua acció de gràcies: “Qui no cregui o no
gosi apropar-se, que ho provi i veurà la bondat i generositat del nostre Déu
amorosíssim!”. Va morir el 1770, a l’edat de vint-i-tres anys.

— I un apunt d’una altra Teresa, la nascuda a
Lisieux. Pius XI, el papa que la va beatificar l’any
1923, i dos anys després la va proclamar santa,
digué d’ella: “Santa Teresina, amb les seves
paraules i els seus exemples, va ensenyar el camí
de la infància espiritual a les novícies del seu
monestir, i ens ho revelat a tots amb els seus
escrits que s’han divulgat per tota la terra i, ben
segur que qui els llegeix en queda encantat, i els
torna a llegir i rellegir amb gran goig i profit.”

