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Diumenge III de Quaresma
Diumenge IV de Quaresma
Sant Josep, espòs de la Verge Maria
Diumenge V de Quaresma
21,30 h.: Trobada de formació sobre el Llibre de la Vida de Santa Teresa: La pregària del principiant”, amb
Laia de Ahumada
L’Anunciació del Senyor
Diumenge de Rams
Tots els divendres de Quaresma, Via Crucis a les 8 del
vespre, amb el cos de portants.
Durant la Quaresma es publica un fulletó setmanal
de reflexió que es pot recollir als llocs habituals.

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
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Ser llum del món
Estem en plena quaresma. Segur que, com a bons cristians, ens
agrada seguir les normes i devocions pròpies d’aquest temps;
però... preguntem-nos cadascú de nosaltres: com la visc espiritualment? reviso els meus bons propòsits? aprofundeixo en la
meva pregària? ajudo i sóc més amable amb els altres?...
Quaresma és camí
de renovació, de
conversió, de millorar la nostra manera de ser com a
cristians. “Sou la
llum del món i la
sal de la terra”, digué Jesús. Aquest
és el nostre repte
com a cristians,
donar caliu a la
vida, il·luminar la
ruta dels germans
perquè també ells
trobin Jesús, s’acostin a Déu Pare.
Només amb el nostre esforç de cada dia, només si som capaços
de dur endavant aquests propòsits, la llum de Crist ressuscitat
arribarà a tots els racons de la terra, a tots els homes i dones,
en un món més just i humà.
I, un dia, juntament amb Crist, tots nosaltres i el món mateix
gaudirà de la joia de la resurrecció. Al·leluia!

Consell Pastoral
Trobades de Formació
22 de març, a 2/4 de 10
Capítol 13 del Llibre de la Vida
de santa Teresa de Jesús
Laia de Ahumada,
doctora en filologia catalana
i coneguda escriptora.

La pregària del principiant
“Mire que le mira”

Aquest mes el Consell ha tingut
com a convidat el “Grup de Cuba”, els quals van explicar la
situació actual de les relacions
amb la comunitat de Matanzas.
El seu principal problema rau
en trobar persones que facin el
transport del material i diners
que recullen, i demanen la
col·laboració de persones que
sapiguem que viatgen a aquella
illa. Precisament, el proper mes
d’abril ho faran quatre membres del grup. Cal que quedi
constància que hi van com a voluntaris i que ells mateixos es
costegen l’import del viatge.
Seguidament es comentaren les
visites oficials del trienni que el
provincial ha girat a tots els
convents de la província. Es va
demanar millorar la connexió i

El dia a dia de la comunitat a:

www.carmelcat.cat/badalona

diàleg a nivell de laics entre totes les comunitats.
Un altra tema va ser la reparació del campanar i el finançament de les obres.
Finalment, s’informà de les
properes activitats previstes:
-Preparatius de la festa de l’esplai, la Cracanialada, pel proper 25 d’abril.
-Sortida comunitària a Montserrat del 18 d’abril.
-Taller de Pares i Mares. Dia 27
de febrer, xerrada de Núria Sebastián.
La propera reunió serà el dia 15
de març. El Consell sempre està
obert a recollir els suggeriments
que se’ls vulgui proposar per
discutir-los ala reunió.

•Cinefòrum: El Grup de Joves anuncia una nova sessió pel divendres dia 5 de març, a les 9 de la nit.
•Dintre del programa de presentació dels diferents grups, el segon
dissabte de març, al final de la missa familiar, els catequistes oferiran una visió resumida del seu treball amb els infants
•El dia 25 hi haurà na nova reunió del Consell Pastoral Arxiprestal
a la Providència.
•Per recaptar ajuda econòmica per portar el proper mes a la Comunitat de Matanzas, el grup de Cuba ha collocat a les entrades
de l’església unes bústies adients. També es poden fer ingressos al
compte de “la Caixa”: 2100.0325.48.0200141068.

