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Santa Teresa de l’Infant Jesús, carmelita descalça
Els sants Àngels de la guarda
Sant Francesc d’Assís
Témpores d’acció de gràcies i de petició
Trobada de la família carmelitano-teresiana a Terrassa
Diumenge XXVII de durant l’any
La Mare de Déu del Pilar
Diumenge XXVIII de durant l’any
Santa Teresa de Jesús, carmelita descalça
A les 19,30, eucaristia concelebrada. Inici del curs pastoral
Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir
Sant Lluc, evangelista
Diumenge XXIX de durant l’any
Diumenge de l’evangelització dels pobles (DOMUND)
Sant Antoni Maria Claret, bisbe
Diumenge XXX de durant l’any

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30
Dissabtes: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes: 9’30 (Laudes i Euc.), 11’30, 12’30 i 19’00
Confessions: abans de les eucaristies
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Concili Vaticà II:
aire fresc, llums i ombres
Quan l’11 d’octubre de 1962 el
papa Joan XXIII va inaugurar el Concili
Vaticà II, cap dels gairebé 2500 bisbes convocats (la processó d’entrada va durar més
d’una hora) que van assistir a aquesta primera sessió s'imaginava la transcendència
que tindria aquest fet per a la marxa de
l’Església dels nostres temps. El que semblava que seria una trobada que hauria de
durar unes poques jornades, durant les
quals s’aprovarien els documents que prèviament havien preparat els especialistes
de la cúria romana, es va allargar no solament mesos sinó fins a tres anys, quan Pau
VI, successor del “papa bo” que havia mort
sis mesos després de la sessió inaugural, va
clausurar el concili.
Tothom sap el que va representar el
concili per a l’Església. El tomb que donà
en moltes de les seves pràctiques habituals
va ser ben notori, sobretot pel que fa a
actituds i intencions davant el món en el
qual està inserida.
La posta al dia (aggiornamento) amb la
corresponent entrada d’aire fresc, l’esperanca, l'entusiasme i la il·lusió van ser els
elements més positius d’aquest esdeveniment que va ser seguit amb gran expectació per tot el món catòlic i no catòlic.

Tanmateix, com les aigües d’una onada
que avança amb força renovadora que la
ressaca cuida de frenar i retornar al lloc de
partida, també l’empenta i l’eufòria dels
primers temps postconciliars va anar rebent les seves ressaques en alguns temes
que no han arribat a respondre a les expectatives que havien despertat.
El teòleg català Josep M. Rovira Belloso, en una recent conferència a la Fundació
Joan Maragall ha dit: “Encara estem en el
postconcili, encara estem en la rebuda més
que en l’aplicació; tota l’Església ha de
rebre i viure el Concili Vaticà II. És important constatar que molts temes conciliars
son temes d’avui. (...) Gairebé m’atreviré
a fer una llista* d’aquest temes pendents,
que bé demanarien un Vaticà III o un Jerusalem II”
Aire fresc, llums i ombres.
*El Butlletí CC d’octubre publicarà el text
complert d’aquesta conferència en la qual Rovira
Belloso desgrana aquest temes que caldria revisar

Consell Pastoral
Principals temes tractats a la reunió del Consell Pastoral Permanent del dia 20 de setembre:
 Preparació de l’orde del dia de
la trobada del pare Emilio Martínez, vicari general de l’orde,
amb el Consell Plenari i representants dels grups.
 Assistir a la Trobada de Consells
Pastorals de l’Arxiprestat.
 Promoure l’assistència a la Trobada de la Família Carmelitana,
del dia 6 d’octubre a Terrassa.
 Difondre la programació de Formació Carmelitana preparada
per al proper curs.
 Informe sobre el viatge a Cuba
de quatre laics de la comunitat.

territoris de tradició catòlica amb
la seva manca d’aspirants i la florida que viuen països de la nova Europa de l’Est i de l’Àfrica i Àsia.
En aquest sentit, va valorar molt
positivament el conveni de la nostra província amb la de Manjummel (Índia).
També parlà de la singularitat de
la nostra comunitat, que no voldria que es quedés en això sinó
que es mirés d’exportar alguns
dels nostres models a comunitats
properes.
Els joves, l’economia, la interrelació provincial i amb altres províncies i el paper dels laics com a
element vivificador de les nostres
comunitats van ser altres temes
comentats pel pare visitador.

Visita Vicari General

Inici del curs

Des del 16 de setembre i fins al 10
d’ocubre, el vicari general, P.
Emilio Martínez, està fent la Visita
General a tots els convents de la
nostra Província. El dia 24 va estar
a Badalona per reunir-se amb els
religiosos i, al vespre, tingué una
trobada amb els representants de
la comunitat. Durant la reunió se’l
va informar de la marxa dels diferents grups i del compromís amb
el carmel teresià de la província.
El pare Emilio, a la vegada, va
comentar el contrast vocacional
que viuen els convents dels antics

Com cada any, la festivitat de santa Teresa, 15 d’octubre, marca
l’inici oficial de les activitats de la
comunitat pel nou curs, encara
que ja hi ha molta gent que està
treballant des de fa setmanes i algun grup no s’atura ni en temps
d’estiu.

Supressió eucaristia
A partir del mes d’octubre, queda
suprimida la missa de dos quarts
de nou de la tarda dels diumenges
i festius.

26 de novembre de 2012
Terceres estances del «Castell interior» de Teresa de Jesús

La prova de l’amor: la determinació

Jurek Nawojowski, carmelita descalç
de l’equip del CITeS, Ávila
28 de gener de 2013
Quartes estances del «Castell interior» de Teresa de Jesús

El xiulet del pastor: el recolliment

Teresa Rofes, carmelita descalça de Terrassa
25 de febrer de 2013
Cinquenes estances del «Castell interior» de Teresa de Jesús

La transformació de l’amor: unió de dues llibertats
Maria Victòria Molins, teresiana de Barcelona
29 d’abril de 2013

Sisenes estances del «Castell interior» de Teresa de Jesús

La ferida de l’amor: veritat i desigs

Àngel M. Briñas, carmelita descalç de Badalona
27 de maig de 2013
Setenes estances del «Castell interior» de Teresa de Jesús

La plenitud de l’amor: el matrimoni espiritual

María José Pérez, carmelita descalça de Puçol

Formació Carmelitana
Curs 2012-13
Preparant el V Centenari del naixement
de Teresa de Jesús (1515-2015)
Calendari de les xerrades sobre
«Les estances o El Castell interior»

Viatge a Matanzas
El grup de 3r món - Cuba fa saber que, el proper mes d’octubre, 4
persones viatjaran a Matanzas dins el projecte d’ajuda i
col·laboració entre aquella comunitat i la nostra.
Com sempre, s’aprofitarà el viatge per fer arribar la major quantitat possible de medicaments, material escolar i de higiene i ajuda
econòmica per al grup de Caritas que coordina les tasques socials
necessàries per pal·liar les grans mancances que pateix la població
cubana en el dia a dia.
De medicaments, gràcies a
les vostres constants aportacions i de moltes farmàcies,
de moment, n’hi ha suficients. El que més manca, ara
per ara, és material escolar i
d’higiene. Per això s’estan
recollint raspalls i pasta de
dents, maquinetes d’afaitar,
sabó en pastilles petites, bolígrafs, llapis de colors, llibretes, etc.

29 d’octubre de 2012
Primeres estances del «Castell interior» de Teresa de Jesús

Entrar en el nostre interior: el propi coneixement

Segones estances del «Castell interior» de Teresa de Jesús

Mar endins: la perseverança.

Myrna Torbay, laica del equipo del CITeS, Ávila

I molt important, també, és el contacte personal amb els diferents
grups d’aquella comunitat. A més, en aquesta ocasió, la visita coincidirà amb les celebracions dels 400 anys de la trobada de la Virgen del Cobre, patrona de Cuba, a la badia de Nipe.
El grup de Cuba dóna les gràcies per la vostra col·laboració en nom
de tots els que reben la aquestes ajudes.

DISSABTE, 6 D’OCTUBRE DEL 2012

Presències carmelitanes actuals a Terrassa
Carmelites Missioneres
Col·legi Santa Teresa de Jesús
Institució educativa concertada, sense ànim de lucre, promoguda per les carmelites missioneres. Imparteixen ensenyaments corresponents a una oferta educativa on destaca la
qualitat humana i acadèmica, amb un fort compromís pels
valors cristians.

Una jornada de convivència
cultural i de germanor

Desplaçament amb autocar, dinar i entrades: 27 euros

Inscripcions: Carmelites Descalços
St. Miquel, 44—08911 BADALONA
Teléfono: 933 891 659
badalona@carmelcat.cat

Pares Carmelites (ocarm)
Parròquia i Col·legi Mare de Déu del Carme
Presents a Terrassa des de començaments del segle XX, la
guerra civil va desbaratar la seva acció durant uns anys. Van
retornar l’any 1942. Van fundar el col·legi i es van fer càrrec
de la parròquia.
L’escola, inserida en el país, respecta la diversitat de procedències i creences de les famílies que els confien els seus fills
i es fonamenta en l’ensenyament dels valors, la participació i
bona relació amb les famílies.
Carmelites descalces
Una de les comunitats més nombroses gràcies a la fusió amb
les de Reus (2003) i Sabadell (2007).
L’atenció als signes dels temps i dels llocs, tal i com demanà
el Concili Vaticà II, ha tingut una repercussió cabdal en la vida
consagrada contemplativa de Catalunya. La constitució de la
Federació Santa Maria de Montserrat n’és un dels seus fruits.
Les 4 comunitats que la formem (Girona, Mataró, Tarragona i
Terrassa) treballen mogudes pel desig de renovació i actualització de les estructures fins ara imperants en la vida religiosa.

