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La Presentació del Senyor. Dia de la Vida Consagrada
Benedicció de les candeles a totes les misses.
Santa Àgata, verge i màrtir
Sant Pau Miki i companys, màrtirs
Diumenge V de durant l’any
Santa Escolàstica, verge
Diumenge VI de durant l’any
Campanya contra la Fam
Dimecres de Cendra
Imposició de la cendra a totes les eucaristies
A les 20 h., Via Crucis, amb els cos de portants de Badalona
Diumenge I de Quaresma
La Càtedra de Sant Pere
A les 21,30 h., Xerrada del cicle sobre santa Teresa
A les 20 h., Via Crucis, amb els cos de portants de Badalona
Diumenge II de Quaresma

HORARI D’EUCARISTIES
Feiners: Matí: 8 (7,45: Laudes) i 9. Tarda: 19,30
Dissabtes: Matí: 8 i 9. Tarda: 19 i 20,30
Diumenges i festes:
Matí: 9,30 (Laudes i Euc.), 11,30 i 12,30
Tarda: 19 i 20,30 (castellà)
Confessions: abans de les eucaristies
Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 — Badalona — Tel. 933 891 659 — Fax 933 896 001
www.carmelcat.cat/badalona — badalona@carmelcat.cat
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Febrer: llum i cendra
Novament, el mes de febrer ens porta dues commemoracions senyalades: la festivitat de la Presentació del Senyor, coneguda popularment
com la Candelera, i el Dimecres de Cendra.
Són dues festes que l’Església celebra amb una litúrgia especial que
les caracteritza.
La primera ens recorda que, en la tradició jueva, passats 40 dies del
naixement, els pares presentaven els seus infants al Temple i feien
una petita ofrena, a la vegada que la
mare quedava purificada per la llei. Segons sant Lluc, Maria i Josep complirien
amb aquesta tradició del seu poble. L’evangelista posarà en boca d’un tal Simó
(“un home just i pietós que esperava
que Israel seria consolat i tenia el do de
l’Esperit Sant”) aquestes paraules: «Els
meus ulls han vist el Salvador, que preparaves per presentar-lo a tots els pobles: llum que es reveli a les nacions,
glòria d’Israel, el teu poble».
Jesús és la llum que es fa present enmig nostre. La festa de la benedicció de
les espelmes ens transporta a aquest passatge de la tradició cristiana.
Uns dies després, l’Església inicia un nou cicle quaresmal amb la celebració del Dimecres de Cendra, una data que marca el principi d’una
etapa en la qual se’ns convida a una vivència més interioritzada en la
reflexió i la pregària, que ens portin a acció convençuda com a seguidors de Jesús. Ell mateix es prengué aquest temps en el desert abans
de passar a proclamar el seu missatge enmig dels seus.

Consell Pastoral
El Consell Pastoral Permanent es
va reunir el passat 11 de gener.
Continuant les trobades amb els
diferents grups de la comunitat,
es va trobar amb el de Pastoral
de la Salut. Els seus representants van explicar en què consisteix la seva tasca de visitar els
malalts i la gent gran i portar la
Comunió als qui ho demanen,
sigui a les residències d’avis o bé
al seu domicili. També van comentar els problemes que tenen
en alguna residència. Tanmateix
ens van demanar que donem a
conèixer el seu treball a tota la
comunitat.

Després el Consell va fer una
breu revisió del Nadal i es va
parlar de la preparació del nou
curs de Catequesi de Confirmació, i dels contactes per a incorporar futurs catequistes.
En relació a la Sortida de la Comunitat a Montserrat, s’han canviat les dates. Tindrà lloc els propers 17 i 18 d’Abril, i ja s’està
treballant per coordinar totes les
activitats (autocar, dinar, eucaristía, activitats...)
La propera reunió del Consell
està convocada pel proper 8 de
Febrer i ens trobarem amb el
Grup de Cuba.

La conversió
És el títol de la xerrada que, dins el curs de formació d’enguany,
oferirà el pare Salvador Ros, carmelita descalç de Segovia.
Serà el dilluns 22 de febrer, a l’hora habitual: 9,30 de la nit.
La conferència, com totes les programades, continua aprofundint
en els escrits de santa Teresa, concretament en el Llibre de la
Vida, tan interessants per comprendre l’espiritualitat carmelitana.

Els comptes de la solidaritat
Si voleu contribuir a l’acció social de la nostra comunitat, una de les possibilitats és fer una aportació econòmica als següents comptes corrents
de La Caixa:

QUART MÓN

2100.0325.46.0200145577

PROJECTE CUBA

2100.0325.48.0200141068

De la casa...
• S’ha modificat el dia de la Sortida de la Comunitat Serà
el diumenge dia 18 d’abril a Montserrat. El Grup de Pares
i els responsables de l’Esplai estan treballant en l’organització d’aquest diada de trobada festiva. Els infants del
Crac-Crac ja hi aniran la vigília. Hi haurà transport d’autocar. Reserveu-vos aquesta data.
• El Grup de Joves va creixent en tots els sentits. Després
de formar una secció d’excursionisme, que ja ha fet alguna sortida, ara vol consolidar un grup de teatre. A més,
estan preparant una trobada i mantenen altres activitats
com ara el cinefòrum,la pregària, etc.
• Enguany, els Portants del Sant Crist de Badalona ens acompanyaran tots els divendres de Quaresma en la celebració del tradicional Via Crucis. Serà, com sempre a les
vuit del vespre.

www.carmelcat.cat/badalona
Aquesta és l’adreça de la nova pàgina que hem obert a internet, la
qual, des de fa poc més d’una setmana, ja està preparada per oferir tota la informació que es genera a casa nostra.
La facilitat que ens procuren les noves tecnologies per mantenir un
contacte molt més viu entre tots nosaltres no pot, de cap manera,
desprofitar-se. El mateix papa Benet XVI, en el seu missatge per a
la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, anima tots els
sectors de l’Església a desenvolupar i utilitzar els nous mitjans com
un nou recurs per incrementar la presència del missatge cristià en
el nostre món.
Des del Grup de Publicacions, creiem que aquesta és una molt
bona eina per afavorir el funcionament de la comunitat i convidem
a tots els grups a utilitzar-la, per activa i per passiva.
Aquesta nova aportació del Grup de Publicacions, esperada des
de feia molt de temps, complementa els mitjans escrits, més tradicionals, amb què ja comptem (l’Informatiu i el Butlletí CC), però,
de cap manera, els substitueix.
Consulteu i utilitzeu la web. “Estrenyem lligams!”.

