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Diumenge I d’Advent
Sant Francesc Xavier, prevere
Sant Ambròs, bisbe i doctor de l’Església
La Concepció Immaculada de Santa Maria
Eucaristies a les 9,30; 11,30; 12,30; 19 i 20,30
Diumenge II d’Advent
Santa Llúcia, verge i màrtir
Sant Joan de la Creu, primer carmelita descalç
Diumenge III d’Advent
A les 8 del vespre: Celebració Comunitària de la Reconciliació
Diumenge IV d’Advent
Col·lecta especial Nadal del Pobre (Càritas)
A 1/4 de 12: Vetlla de Nadal
A les 12 de la nit: Missa del Gall
Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
Sant Esteve, primer màrtir
Sant Joan, apòstol i evangelista
Els Sants Innocents
La Sagrada Família
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HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30
Dissabtes: 8’00, 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

Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 - Badalona. Tel. 933 891 659 - Fax 933 896 001
www.carmelcat.cat/badalona - badalona@carmelcat.cat

l’informatiu

Comunitat Cristiana
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Advent: noves il·lusions
El cicle litúrgic anual arriba aquesta
setmana a la seva fi. Un cicle que comença amb uns anuncis i unes expectatives que poc a poc, com en un guió
perfecte, ens van obrint a la profunditat del missatge evangèlic i que acaben amb l’exaltació de la humanitat amb la mort i la resurrecció de
Jesús, com a referent de la nostra esperança: la vida perdurable en el
Regne que sabem que Ell ens ha preparat.
L’Església viu aquest cicle cada any i l’inicia en el temps d’Advent. Un
temps dels que s’anomenen forts, juntament amb la Quaresma i la
Pasqua, perquè sempre comporten un plus per a nosaltres els cristians. I és que, des del punt de vista de les persones, tot nou començament desperta una renovació d’il·lusions i d'expectatives per afrontar
el nostre camí vital.
En aquest ambient, ve a tomb fer una lectura de les propostes que el
Sínode dels bisbes que s’ha reunit a Roma aquesta tardor ha presentat
al papa Benet XVI per a la seva aprovació. Hi ha molt del que es deia
abans en aquestes propostes del sínode, sobretot il·lusió i desig de
contagiar l’alegria de la fe en el nostre món. Aquesta lectura pot ser
un bon exercici d’Advent per a tots nosaltres. En donem un tast en
aquestes mateixes pàgines; el document sencer es pot trobar en revistes especialitzades i en diferents llocs d’internet. En deixem un a tall
d’exemple: http://docutexts.blogspot.com.es

Taller de Pares: La primera trobada d’aquest curs del Taller de Pares de l’Esplai i la Catequesi proposa un interessant col·loqui amb Esmeralda Berbel,
autora del llibre "Lo que piensan los adolescentes". Serà a la sala del Carme,
el dissabte dia 1, a les 4 de la tarda. Activitat especialment indicada per a
pares i educadors.
Música a l’església: El dissabte 1 de desembre, l’Orfeó Badaloní, i altres dues corals d’Anglesola i Sentmenat, oferiran un recital de cançons després de
l’eucaristia de les 7 de la tarda., dins el programa Catalunya Coral 2012.
L’endemà, diumenge dia 2, a les 11 del matí, professors i exalumnes del
Conservatori Professional de Música de Badalona oferiran una nova sessió
de les Cantates de Bach.
I, com en anys anteriors, la coral La Badalonense ens acompanyarà a l’eucaristia de les 7 de la tarda del dissabte 22 i tot seguit oferirà un breu concert
nadalenc.
Als excantaires de la Coral Gavina: Altra vegada els antics cantaires de la
coral es retrobaran per oferir unes quantes nadales a la Vetlla de la Missa del
Gall. Tots els excantaires que ho desitgin poden participar-hi. Els assaigs
són, com sempre, els dijous a les 21,30 h.
Consell Plenari: Es reunirà el dilluns 3 de desembre, a les 8 de la tarda. Entre altres temes d’interès a tractar, es proposarà el nou lema que guiarà la
nostra activitat pastoral i social durant el proper any 2013.
Comunicació: A més de les publicacions en paper i la pàgina web, la comunitat està present al Facebook. Aquesta és una nova eina per exposar el nostre carisma teresià i les activitats dels diferents grups.
Sagrament de la Reconciliació: El dimarts, dia 18, a les 8 de la tarda tindrem
la celebració comunitària del sagrament de la reconciliació.
Arxiprestat: El dia 20 de desembre, a les 9 del vespre, al Círcol Catòlic, hi
haurà la segona xerrada del cicle de conferències que organitza l’Arxiprestat
de Badalona Nord, Montgat i Tiana. En aquesta ocasió intervindrà com a
ponent Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, el qual ens parlarà del Concili Vaticà II.
Reunió d’animadors de la litúrgia. El grup de Litúrgia anuncia per al mes
de gener una trobada amb les persones que participen en les celebracions
litúrgiques com a monitors, lectors i directors de cant. Tots aquells que
col·laboreu d’una manera esporàdica o regular hi sou convidats. Us esperem. Oportúnament comunicarem el dia i l’hora de la reunió.

CURS DE FORMACIÓ CARMELITANA

dilluns 26 de novembre, a les 21,30 h.

“Les Estances” de santa Teresa de Jesús
Terceres estances: La prova de l’amor: la determinació
Jurek Nawojowski, carmelita descalç de l’equip del CITeS d’Àvila

De les propostes del Sínode 2012
Proposició 8: Testimoniatge en un món secularitzat
Nosaltres som uns cristians que vivim en un món secularitzat. Si el món
és i continua essent la creació de Déu, la secularització cau dins l’àmbit de la
cultura humana. A tall de cristians no podem restar indiferents davant el procés de secularització. De fet, ens trobem en una situació semblant a la dels
primers cristians i hauríem de veure aquesta situació com un repte i una possibilitat. Vivim en aquest món, però no som d’aquest món (cf. Jn 15,19;
17,11,14-16). El món és la creació de Déu i manifesta el seu amor. En Jesucrist, i per ell, rebem la salvació de Déu i som capaços de discernir el progrés
de la seva creació. Jesús ens obre novament les portes perquè, sense por,
puguem abraçar amb amor les ferides de l’Església i del món (cf. Benet XVI).
En la nostra època actual, que presenta aspectes més difícils que en el
passat, fins i tot si som com «el petit ramat» (Lc 12,32), nosaltres donem testimoniatge del missatge evangèlic de salvació i estem cridats a ser sal i llum
d’un món nou (cf. Mt 5,13-16).
Proposició 45: El paper dels fidels laics
La vocació i la missió pròpia dels fidels laics és la transformació de les
estructures d’aquest món, perquè tot comportament humà i tota activitat siguin
informats per l’Evangeli. Aquesta és la raó per la qual és tan important guiar
els laics cristians en un coneixement íntim de Crist per tal de formar la seva
consciència moral a través de la seva vida en Crist. El Concili Vaticà II indica
quatre aspectes principals de la missió dels batejats: el testimoniatge de les
seves vides, les obres de caritat i misericòrdia, la renovació de l’ordre temporal i l’evangelització directa (cf. Lumen gentium, Apostolicam actuositatem).
D’aquesta manera, seran capaços de donar el testimoniatge d’una vida veritablement coherent amb la seva fe cristiana, com a persones individuals i com a
comunitat.
«Els laics col·laboren a l'obra d'evangelització de l'Església i participen
de la seva missió salvífica com a testimonis i instruments vivents alhora» (cf.
Ad gentes, 41). Per tant, l’Església aprecia els dons que l’Esperit aboca a cada batejat per a la construcció del cos, i hauria de donar ànim i una formació
adequada per a fomentar el seu zel apostòlic en la transmissió de la fe.

amunt, els és necessari d’esmerçar-se en la promptitud de l’ol’obediència i, encara que no siguin religiosos, procurar d’acudir a algú, com fan molts, per tal de no fer en res la pròpia voluntat, ja que
això ordinàriament és el que més ens danya; i no cercar-lo del mateix
tarannà d’elles, com se sol dir, ço és: que vagi amb molta mesura i
temor en tot, sinó que estigui ja ben desenganyat de les coses del
món, perquè és molt profitós de tractar amb aquells qui ja el coneixen
[el món] per tal de conèixer-nos nosaltres, i perquè anima molt veure
que algunes coses que ens semblen impossibles són possibles a
d’altres i que les saben suportar suaument; i podríem dir que amb llur
vol ens atrevim a volar, igual que els fills de les aus que, quan els
n’ensenyen, no volen alt de cop i volta, sinó que a poc a poc imiten
llurs pares, i això és molt profitós. Jo sé que és així. Aquestes ànimes,
per molt determinades que estiguin a no ofendre Nostre Senyor, faran
bé de procurar no posar-se en ocasions d’ofendre’l, perquè, com que
són molt a prop de les primeres estances, amb facilitat hi tornaran, ja
que la fortalesa que tenen no està fonamentada en terra ferma com la
dels qui ja estan exercitats a patir, que coneixen les tempestats del
món i saben que no cal ni témer-les, ni desitjar els plaers d’aquest, als
quals seria possible que tornessin en el cas d’haver de suportar una
gran persecució, ja que el maligne sap ordir-ne força per fer-nos mal;
o que, tot anant amb bon zel per voler apartar del pecat els altres, no
sabessin resistir el mal que se’ls en podria derivar.
13. Mirem les nostres faltes i deixem les del proïsme, que és cosa de
persones tan primmirades astorar-se de tot; i tal vegada ens espantem
de qui podríem ben bé aprendre en coses més principals, encara que
l’avantatgem en el comportament exterior i en el tracte; però no és això el més important tot i que sigui bo, ni hi ha per què voler que tots
vagin pel nostre camí, ni posar-se a ensenyar els viaranys de l’esperit
a aquell qui potser encara no sap què és; que amb aquests desigs del
bé de les ànimes podem errar molt, germanes; i així val més empararnos al que diu la Regla: “en silenci i esperança procurem viure sempre”(3), que el Senyor ja tindrà cura de llurs ànimes; no deixem de suplicar-ho a Sa Majestat i els farem un bé extraordinari. Sigui per sempre beneït.
Notes:
(1) Lluc 22,42.
(2) Salm 118,137.
(3) Isaïes 30,15.

LES ESTANCES
de santa Teresa de Jesús
Del Capítol II de les Terceres Estances
1. He conegut algunes persones, i fins podria dir moltes, que han arribat en aquest estat i que han viscut molts anys amb aquesta rectitud i
amb aquest ordre i concert d’ànima i cos, segons el que aparentment
sembla, i que, quan ja es creien que podien ser senyores del món o, si
més no, estar-ne ben desenganyades, en provar-les Sa Majestat en
coses no gaire importants, se les veia amb tal torbació i inquietud que
em tornaven beneita i m’omplien de mil temors. Donar-los consell no
els aprofita, perquè, com que fa tant temps que tracten de virtut, els
sembla que poden ensenyar els altres i que els sobra raó de queixar-se
d’aquelles proves.
2. En fi, no he trobat remei ni en trobo per a consolar semblants ànimes, si no és mostrar un gran sentiment per la pena que passen (i veritablement el sents en veure’ls subjectes a tanta misèria) i procurar de
no contradir-les; perquè en llur pensament van raonant que és per Déu
que senten aquestes coses, i així no acaben d’entendre que és una imperfecció. Això, per a persones tan aprofitades és un altre engany. No
cal estranyar-se que ho sentin, però a mi em sembla que els hauria de
passar aviat el sentiment per coses que no valen la pena. Perquè moltes vegades Déu vol que els seus escollits experimentin el propi no res i
aparta una mica la mà, i ja n’hi ha prou perquè tot seguit es coneguin
de debò. S’entén aviat aquesta mena de prova, perquè veuen de seguida la seva falta amb claredat, i aleshores encara penen més, sense que
ho puguin evitar veient que s’han entristit per coses tan terrenals i no
gens greus. Això sí que ho tinc per una gran misericòrdia de Déu i malgrat que hagin faltat els ha estat molt profitós per a esdevenir humils.
3. Però, quant a aquells de qui he parlat abans, no és així, sinó que canonitzen en llur pensament aquestes coses, i per això voldrien que els
altres les canonitzessin. M’explicaré una mica per tal d’entendre’ns millor, i a fi que procurem de provar-nos a nosaltres mateixos abans que
ens provi el Senyor; perquè val més estar previngudes i mirar de conèixer-nos primer.

4. S’esdevé, per exemple, que una persona rica i sense fills ni ningú
a qui hagi de deixar la seva fortuna, en perd una part, però no tant
que amb el que li queda li pugui faltar res ni a ella ni als de casa seva, sinó que encara en té de sobres per a viure; si restés tan desassossegada i inquieta com si no li quedés ni pa per a menjar, ¿com és
possible que Nostre Senyor li demani que ho deixi tot per Ell? Potser
diran que se’n dolen perquè ho volen donar als pobres. Jo crec que
Déu, més que no pas aquesta caritat, el que vol és que em conformi
amb el que Ell disposa i que, ni que procuri alguna solució, sigui amb
tota pau. (...)
5. Igualment quan han de sofrir algun menyspreu o no s’han vist honorats com esperaven, encara que força vegades Déu els concedeixi
gràcia per a sofrir-ho bé (ja que és molt amic d’ajudar la virtut en públic per tal que no quedi deslluïda la mateixa virtut en què són tinguts
i també perquè són servidors seus), els queda allà dintre una inquietud que no es poden valer ni s’acaba d’acabar. Valga’m Déu!
¿Aquests són els qui no fa gaire consideraven el que el Senyor va
sofrir i com és bo patir i fins ho desitgen? Voldrien que els altres fossin tan concertats com ells i, encara, Déu vulgui que no s’imaginin
que la pena que tenen és de veure obrar malament els altres, i en llur
pensament la creguin meritòria.
6. Us semblarà, germanes, que això que dic no fa per a vosaltres, ja
que aquestes coses aquí no succeeixen perquè no tenim hisenda, ni
en volem, ni en procurem, ni ningú ens fa injúria. Les comparances
no són exactament el que passa, sinó que se’n treu exemple per a
moltes altres coses que poden esdevenir, que no és del cas d’assenyalar-les ara, ni hi ha per què. Aquestes us faran comprendre si
esteu ben despullades del que vau deixar, car moltes vegades s’ofereixen insignificàncies, encara que no siguin d’aquesta mena, amb
les quals podreu veure i provar si sou mestressa de les vostres passions. I creieu-me que no està el negoci a portar hàbit religiós o no,
sinó a procurar exercitar les virtuts i retre la nostra voluntat a la de
Déu i que tot el conjunt de la nostra vida vagi encaminat al que Nostre Senyor ordeni de nosaltres, i no vulguem que es faci la nostra voluntat sinó la d’Ell(1). I si no hem arribat aquí, humilitat, com he dit
abans, que és l’ungüent per a les nostres ferides; perquè si de debò
som humils, tard o d’hora vindrà el cirurgià, que és Déu, a guarir-nos.
(...)

10. Us semblarà que acontentaments i gustos són el mateix i pensareu que per què faig aquesta diferència en els noms. A mi em sembla
que són coses ben diferents; és clar que em puc enganyar. A les
quartes estances que vénen després d’aquestes ho explicaré tal com
ho comprenc, perquè vindrà més a propòsit, ja que em convindrà parlar d’alguns gustos que el Senyor hi concedeix. I és profitós encara
que no ho sembli; puix que així, si n’enteneu la diferència, podreu esforçar-vos a seguir el que és millor, i això que diré és de gran consol
per a aquelles ànimes que Déu porta fins aquí i motiu de confusió per
a aquelles altres a qui sembla que ja ho tenen tot; i, si són humils, es
mouran a donar-ne gràcies. Mentre que si en la humilitat hi ha falla,
quedaran amb un intempestiu mal humor. La perfecció (igual que el
premi) no està en els gustos, sinó en el fet que hom estimi més i obri
amb justícia i veritat.
11. Potser pensareu quina necessitat hi ha d’ocupar-nos d’aquestes
gràcies interiors i de fer comprendre com són, si és cert el que he dit
abans, com de debò ho és. No ho sé; pregunteu-ho a aquells qui m’han manat d’escriure-ho, que jo no estic obligada a discutir amb els
superiors, ni estaria bé, sinó a obeir. El que sí us puc dir amb tota veritat és que, quan jo encara no sabia per experiència, ni m’havia passat pel cap que mai de la vida ho pogués saber, i amb raó (que molta
alegria m’hauria fet d’entendre d’alguna manera que jo plaïa a Déu), i
llegia en els llibres aquestes mercès i aquests consols que el Senyor
fa a les ànimes que el serveixen, era molt gran el goig que n’experimentava i em sentia moguda a donar-ne grans lloances a Déu.
Doncs si a mi, tot i ser tan roïna, em succeïa així, les que són bones i
humils encara el lloaran molt més; per tant, només per una ànima que
el lloï un sol cop, al meu entendre, ja és bo d’explicar-ho, i també perquè comprenguem així els consols i els gustos que per culpa nostra
perdem. Tant més que, si són de Déu, vénen plens d’amor i de fortalesa, i d’aquesta manera es pot caminar sense esforç i podem créixer
en obres i en virtuts. I és molt important que no es perdi per nosaltres;
que quan no és per culpa nostra, “just es el Senyor”(2), i us donarà per
altres camins el que us nega per aquest. Ell sap prou bé per què ho
fa, que són molt ocults els seus secrets i, quan obra així, deu ser sense cap dubte perquè és el que més ens convé.
12. A les que per la bondat de Déu ja han arribat aquí, que, com he
dit no és poca misericòrdia car estan ja molt a prop de pujar més

