AGENDA ABRIL 2010
(Programa de Setmana Santa a part)
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Dijous Sant
Divendres Sant
Dissabte Sant
Diumenge de Pasqua
Dilluns de Pasqua
Eucaristies a les 9 h. i les 19,30 h.
Diumenge II de Pasqua (o de la Divina Misericòrdia)
Diumenge III de Pasqua
Sortida de la comunitat cristiana a Montserrat
Sant Jordi, màrtir
Diumenge III de Pasqua
Cracanialada (Festa de l’Esplai)
Sant Isidor, bisbe i doctor de l’Església
A les 21,30 h., xerrada del cicle sobre santa Teresa
La Mare de Déu de Montserrat
Santa Caterina de Sena, verge i doctora de l’Església

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
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El manament de l’amor

Consell Pastoral
L’any 1974, la Congregació per
als Sagraments, en la seva Nova Ordenació dels ritus penitencials, reconeix tres formes diferents de celebrar
el sagrament de la penitència.
La primera, la confessió individual,
fins aleshores la més habitual, tot i
que s’introdueixen algunes fórmules
de més riquesa teològica i espiritual.
Les altres dues són celebracions
comunitàries, en les quals tota la preparació i el penediment es realitzen
en comú. Aquestes formes, aporten
una nova manera d’entendre el pecat
al tenir-lo com un dany causat a tota
la comunitat eclesial. A la vegada,
tota la comunitat es reconeix culpable
de les faltes, que deixen de considerar-se des d’un punt de vista exclusivament privat, pròpies de cada individu, i tota ella es reconcilia amb Déu
Pare.
La confessió comunitària té dues variants. La normal,
en la qual la confessió i l’absolució es fan de forma individual,
i l’extraordinària, per a ocasions excepcionals, que imparteix
l’absolució en comú, tot i que queda l’obligació posterior de
confessar els pecats greus de manera individual.
La celebració comunitària penitencial, si no inclou l’absolució no és sagramental, tanmateix escoltar la Paraula de
Deu, reconèixer les culpes davant tota la comunitat reunida,
demanar l’intercessió de l’Església, són també maneres d’accedir al perdó dels pecats i fer créixer la santedat. Per això,
s’aconsella a totes les comunitats que convoquin aquestes
celebracions, sobretot en temps d’Advent i de Quaresma.
El dia a dia de la comunitat a:

www.carmelcat.cat/badalona

A la reunió del Consell Pastoral Permanent d’aquest mes es van tractar
quatre punts importants:
1.- Preparació de la Setmana Santa,
amb l’aprovació del programa de
celebracions i horaris adjunt.
2.- Sortida de la Comunitat a Montserrat. Jornada de germanor organitzada pel Taller de Pares i Mares. Els
infants de l’esplai pujaran el dia
abans i pernoctaran allà.
3.- Grup de Joves: Trobada de joves
a Palafrugell; preparació de la Pasqua

jove -sopar jueu-; i presentació del
grup de teatre “En veu alta”, que ja
prepara una primera representació.
4.- Pressupostos i finançament de les
obres de reparació del campanar.
S’està pendent d’un nou pressupost
per poder comparar i estudiar el més
interessant. Tanmateix, es mirarà la
possibilitat de demanar una subvenció o finançament a alguna institució
per ajudar-nos a costejar les obres.
La propera reunió queda fixada pel
12 d’abril. Hi és convidat el Grup de
Quart Món per continuar els contactes iniciats el darrer any.

•Tal com s’havia anunciat, unes quantes persones del Grup de
Cuba viatjaran a aquella illa per portar l’ajuda material i econòmica que s’ha recollit en la darrera campanya. També porten una
filmació que recull diferents celebracions i moments de treball
dels diversos grups i les salutacions de la nostra gent.
•Els efectes de la crisi són ben palpables entre els més necessitats. El grup de Quart Món cada setmana s’ha de multiplicar per
atendre l’increment de demanda d’ajuda i per anar a recollir aliments als diferents punts de subministrament (Mercabarna, Banc
d’Aliments, etc.).

Sortida a Montserrat
Dia 18 d’abril
A les 8, sortida amb autorcar
(Dues hores abans els qui pugin a peu)

Esmorzar
Activitat conjunta
Dinar
Eucaristia a la basílica
Cap a les 17,30, retorn
Preu: 30 euros
(autocar, esmorzar i dinar inclòs)

Trobades de Formació
26 d’abril, a 2/4 de 10
Llibre de la Vida
de santa Teresa de Jesús

La humanitat de Crist
Anna Almuni,
de l’Institució Teresiana,
delegada d’Apostolat Seglar

