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Diumenge IV d’Advent
Col·lecta Nadal del Pobre. Càritas
Catequesi d’Adults. Sant Joan de la Creu. 20.00 h.
Vigília de Nadal. A les 17.00 h, Missa del Pollet
A les 20.00 h, Missa solemne de Nadal. Benedicció del Pessebre
Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
Festa de la Sagrada Família. Sant Esteve
Sant Joan apòstol i evangelista
Sants Innocents, màrtirs
Sant Silvestre I, papa
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Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu
Diumenge II després de Nadal
Epifania del Senyor
Sant Ramon de Penyafort, prevere
Diumenge. Baptisme del Senyor
Diumenge II de durant l’any
Sant Antoni, abat
Grup de pregària Viatge Interior, a les 19.15 h.
Setmana de pregària per la unitat dels cristians. Pregària conjunta
comunitats cristianes de Badalona al monestir de la Divina Providència
Sant Sebastià, màrtir. Copatró de Badalona
Sant Fructuós, bisbe, i Auguri i Eulogi, diaques, màrtirs
Sant Vicenç, diaca i màrtir
Diumenge III de durant l’any
Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor
Conversió de Sant Pau, apòstol
Sant Timoteu i sant Titus, bisbes

28 Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor de l’Església
29 Dissabte. Catequesi. Missa Familiar.
Cantates Solidàries de Bach a benefici acció social de Quart Món

30 Diumenge IV de durant l’any
31 Sant Joan Bosco, prevere
Pregària del dijous: 1r i 3r dijous de cada mes, a les 18,20 h.
Catequesi d’Adults: 2n i 4art dimecres de cada mes, a les 20 h.
Carmel Ecumènic i Interconfessional: 3r dilluns de cada mes, a les 20 h.

l’informatiu

Comunitat Cristiana
Carmelites Descalços de Badalona
Nadal 2021 i gener 2022 - Número 312

Advent i Nadal en el Carmel
de Teresa de Jesús i Joan de la Creu

Per recordar:
• Dissabte 18 i diumenge 19, col·lecta per a Càritas, “Nadal del pobre”.

• El dijous 23, a les 20.00 h. celebració comunitària del Sagrament de la

Advent i Nadal és temps de
l’Esperit “que fa noves totes les
coses”, és temps de “llegir” la nostra pròpia història de salvació, tot
gaudint de l’amor que Déu ens
regala per repartir-lo generosament, compartint la nostra alegria
perquè estem segurs del Déu que
neix.
El temps de preparació pel
Nadal (Advent) és present no solament en la litúrgia, també en la
vida dels Carmels fundats per Teresa de Jesús. Déu ha fet que ella i
Joan de la Creu siguin profetes de
l’Amor; d’un amor sense límits,
apassionat i absolut. Un amor que
té un nom: Jesús de Natzaret.

Teresa i Joan de la Creu, profetes de Crist, també ho són del Naixement de Jesús. Ells van viure
l’Advent i el Nadal amb un coneixement profund del que celebraven, i amb unes expressions senzilles. Això s’explica perquè posseïen la saviesa que ve de l‘oració, de
la meditació i de la interiorització,
fins a fer propis els misteris de la
vida de Jesús, els misteris de la fe,
i de contemplar-los amb la llum,
realment clara, brillant i il·luminadora que Déu els va donar: el
coneixement místic, l’accés directe, per fe i amor, a Jesús.
(De la conferència d’aquest
Advent del P. Juli González, ocd)

Reconciliació.
• Dia 24, vigília de Nadal, a les 17.00 h., Missa del Pollet.

- A les 20.00 h., celebració solemne del Naixement de Jesús.
Benedicció del Pessebre.
• Durant aquests dies podeu

visitar el Pessebre de la comunitat que ha fet
el nostre grup de voluntaris, i també altres mostres de pessebristes convidats.

• Col·laborem amb la campanya de recollida d’aliments de Quart Món.
• ELS PASTORETS DEL CRA-CRAC. EL MUSICAL.

Dates i horaris: Dies 26 (a les 19.00 h.) i 28 ( 18.00 i 20.00 h.) de desembre; i 2 de gener (18.00 h.). Entrades anticipades a la porteria.
• En el marc de la Setmana de Pregària per la unitat dels cristians, que se

celebra del 18 al 25 de gener, el dimecres dia 19 hi haurà una trobada de
pregària conjunta amb comunitats de diferents confessions cristianes de
Badalona al monestir de la Divina Providència. L’horari està pendent de
concretar.
• Cantates
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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
Confessions: abans de les eucaristies

Solidàries de Bach. Proper concert: dissabte 29 de gener, a les
20.15 h. Organitza: Conservatori de Música de Badalona a benefici de
l’obra social de la nostra comunitat.

Horaris eucaristies del temps de Nadal:
Del 24 de desembre al 10 de gener se suprimeix la missa de les 8 del matí.
Les misses dels dies de Nadal, Cap d’Any i Reis, com també les dels diumenges entremitjos, seran les habituals dels diumenges i festes: 11.30, 12.30 i
19.00 h.

