AGENDA NOVEMBRE 2020
1 Tots Sants
2 Commemoració dels Fidels Difunts
Eucaristia concelebrada a les 19,30 h.
Col·labora PFB Serveis Funeraris
4 Sant Carles Borromeo
7 Beat Francesc Palau i Quer, carmelita descalç fundador de les Carmelites Missioneres i Carmelites Missioneres Teresianes.
Celebració a les 7 de la tarda amb la col·laboració de les Carmelites
Missioneres i el Carmel Missioner Seglar
8 Diumenge XXXII de durant l’any
9 Dedicació de la Basílica del Laterà
10 Sant Lleó el Gran, papa i doctor de l’Església
11 Sant Martí de Tours, bisbe
12 Sant Josafat, bisbe i màrtir
14 Tots els Sants de l’Orde dels Carmelites
15 Diumenge XXXIII de durant l’any
Diada de Germanor. Col·lecta especial
16 Commemoració de tots els difunts de l’Orde
17 Santa Isabel d’Hongria
18 Dedicació de la catedral de Barcelona
19 Sant Rafael Kalinowski, carmelita descalç
21 La Presentació de la Benaurada Verge Maria
22 Diumenge XXXIV—Jesucrist, rei de tot el món
24 Sant Andreu Dung-Lac, prevere, i companys, màrtirs
29 Diumenge I d’Advent
30 Sant Andreu, apòstol
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
gons Déu, no segons el món.
És l’expressió de la santedat
que atorga el baptisme.
A finals de mes, després de
celebrar el manifest de la reiaBENAURANCES:
lesa de Crist davant el món en
ESPERANÇA PER el darrer diumenge del cicle
A UN MÓN MILLOR litúrgic anterior, donarà principi un nou Advent amb l’anunci
de la vinguda del Senyor per
habitar en nosaltres, per ser estiLa mobilitat del calendari litúrmat, conegut i celebrat. L’Església
gic fa que enguany, novament,
espera i desitja
ardentment
dues celebracions marquin l’inici i
aquesta vinguda i amb l’Esperit
el final del mes de novembre: la
canta incessantment: Veniu, Sefestivitat de Tots Sants i el comennyor Jesús.
çament de l’Advent.
Aquesta és la nostra esperanEn la primera, l’Evangeli proça, més en temps de dificultat
clama les benaurances del Regcrescuda (“tiempos recios”, en
ne. Són com un poema diví que
deia santa Teresa de Jesús) com
canta els camins de benaurança,
són els que estem travessant amb
uns camins que seran totalment
la pandèmia que ens commou a
acomplerts en la plenitud del Regtots.
ne però que comencen ja ara, en
Una esperança llegida en clau
el nostre món.
de benaurances que hem de pracLa celebració del dia que acull
ticar i contagiar als afectats per la
la memòria dels mèrits de tots els
malaltia i a les famílies, i, a la vesants transita per aquests camins
gada, oferir el nostre suport inconvers la llum plena de la Pasqua
dicional a tots els qui posen el seu
del Crist. Només en comunió amb
treball, esforç i amor al servei dels
Ell podem transitar pels vuit caaltres.
mins de felicitat. Una felicitat se-

Celebració del Dia dels Difunts

Suspès el Cicle de Cantates

RESSONS D’ARREU

A dos quarts de vuit de la tarda, Eucaristia concelebrada de la commemoració dels Fidels Difunts, amb la
participació de Pompes Fúnebres de
Badalona.
Tradicionalment, aquesta entitat de
serveis funeraris celebra una Eucaristia en una parròquia de la ciutat per
honorar totes aquelles persones que
ens han deixat durant l’any. A causa
de la pandèmia, enguany no es pot
mantenir el format habitual i, per
respectar les normes sanitàries i evitar la concentració de famílies en un
sol lloc, han previst celebrar la commemoració a diferents parròquies i
comunitats badalonines, entre les
quals la nostra església de la Mare de
Déu del Carme, sempre respectant
l’aforament permès.
Pompes Fúnebres també fa saber
que el mateix dia 2, a dos quarts de
set de la tarda, retransmetrà en directe, via streaming, la missa que se
celebrarà a l’oratori del Tanatori de
Badalona, a través dels webs:
pfb-serveisfuneraris.com
tanatoribadalona.com

Ha quedat suspès temporalment el
programa de les Cantates Solidàries
de Bach que cada mes ofereix el Conservatori de Música de Badalona.
Les mesures de protecció contra la
pandèmia aconsellen que es prengui
aquesta decisió. Esperem que aviat
puguem gaudir d'aquest Cicle que es
prepara per celebrar el 10 Anys de
Cantates.

— El 6 d’octubre de 1922, en el context del tercer centenari de la
canonització de santa Teresa de Jesús, la Universitat de Salamanca va
investir la santa “andariega” doctora honoris causa, essent la primera
dona en rebre aquest títol. A la festa s’havia convidat Antonio Machado
com a personalitat rellevant en el món literari del moment. Aquest, però,
rebutjà la invitació perquè «esa fiesta -tal como se prepara- no es de mi
agrado». No és el doctorat de Teresa el que disgusta l’escriptor sinó el
fet, antre altres raons, de la intromissió de les dames de la noblesa
salmantina, les quals havien organitzant una recollida de joies per fer el
birret de la santa. A més, l’acte en si no li agradava i el qualificà de
«vanidad mundana» i de «fetichismo escolar». Segurament, dedueix un
estudiós del tema, el protagonisme de les dames, en uns actes que
pretenien revestir un caràcter cultural, per Machado resultava totalment
inoportú.

Festa del beat Francesc Palau
El dissabte dia 7 de novembre, festivitat del beat Francesc Palau, fundador de les Carmelites Missioneres i
les Carmelites Missioneres Teresianes, celebrarem l’Eucaristia Familiar
amb la participació de les germanes
Carmelites Missioneres i el Carmel
Missioner Seglar de la nostra ciutat.

Beatificació de Joan Roig
La comissió de difusió per a la beatificació de Joan Roig i Diggle invita els
badalonins a assistir a la celebració i
xerrada que pronunciarà Carla Vilallonga, periodista i autora de la biografia de Joan Roig, el dia 6 a les 20 h,
a la Parròquia de Sant Pau (carrer
Llefià, 1 Badalona).
L’endemà, dissabte 7 a les 11 del matí, se celebrarà la Missa de Beatificació a l'església de la Sagrada Família
de Barcelona.
Nascut al Masnou, Joan Roig, membre de la Federació de Joves Cristians
de Catalunya, va ser assassinat l'any
1936, amb només 19 anys d'edat, per
la seva perseverança en la fe en Crist.

Diada de Germanor
El diumenge dia 15 és la “Diada de
Germanor” per d’ajudar l’Església en
tots els camps en què treballa a favor
de la societat. Les col·lectes del dia
aniran destinades a aquesta finalitat.

— En el darrer número de setembre, Catalunya Cristiana ofereix “En
primer pla” el reportatge “Teresa de Lisieux, una santa per a temps
d’incertesa”, que resumeix en poques pàgines l’essència de
l’espiritualitat senzilla i genuïna de santa Teresa de l’Infant Jesús. L’autor
incorpora al seu escrit opinions del P. Àngel Briñas, prior del Santuari de
Santa Teresina de Lleida, i de la germana Anna Boj, priora de les
carmelites descalces de Mataró. Pel P. Àngel, Teresina «és la mística de la
quotidianitat enmig de clarors i foscors de la vida ordinària»; per la seva
part, la germana Anna diu que la santa de Lisieux «continua convidantnos i cridant, amb l’atreviment d’un infant, a no deixar perdre la joia
immensa de conèixer i viure l’amor de Déu en la vida de cada dia».
— Ho vam veure per televisió, la tarda del 4 d'agost dues terribles
explosions en uns dipòsits del port de Beirut (Líban) van causar un
centenar de morts, milers de ferits i desapareguts, i quantiosos danys
materials a la ciutat. A uns sis quilòmetres del port, el pare Raymond
Abdo, provincial dels carmelites descalços, va sentir moure's casa seva i
va veure com el cel es cobria amb un dens núvol de fum blanc i taronja.
“Ha estat gairebé com un terratrèmol, una cosa horrorosa. Em conten
que en el mercat ha estat un horror. Després del drama del coronavirus i
de la terrible situació econòmica, només ens faltava això”, lamentava el
religiós.

