AGENDA MARÇ 2018
4
Diumenge III de Quaresma
5
Dilluns, a les 20 h. Xerrada Quaresmal
7
Catequesi d’Adults
8
Sant Joan de Déu
10 Sortida a la Passió d'Esparreguera. Tarda.
11 Diumenge IV de Quaresma
13 V Aniversari de l’elecció del Papa Francesc
18 Diumenge V de Quaresma
19 Sant Josep, espòs de la Verge Maria
21 Catequesi d’Adults
23 Sant Josep Oriol
Setmana Santa: Celebracions i horaris en programa a part
25 Diumenge de Rams
27 Dimarts Sant.
Celebració comunitària del Sagrament del Perdó.
29 Dijous Sant en la Cena del Senyor
30 Divendres Sant en la Passió del Senyor
31 Dissabte Sant
El Dimecres de Cendra i el Divendres Sant són dies de dejuni i
abstinència. Els divendres de Quaresma són dies d’abstinència.
Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 - Badalona. Tel. 933 891 659 - Fax 933 896 001
www.carmelcat.cat/badalona - Facebook: carmelites descalços badalona
badalona@carmelcat.cat / www.stj500.cat

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30 (19,15: Vespres)
Dissabtes: 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes: 9’30 (Laudes i Eucaristia), 11’30, 12’30 i
19’00

Comunitat Cristiana Carmelites Descalços de Badalona
Març 2018 — Número 275

l’informatiu

La Quaresma és el temps que ens
prepara per a la Pasqua. La nit de
Pasqua renovarem la nostra unió
amb Jesús ressuscitat, una renovació que volem autèntica. Durant
quaranta dies, treballarem per convertir-nos, per allunyar-nos de les
injustícies del nostre món i per viure segons l’esperit de l’Evangeli.
La crida de Jesús a la conversió, no
és una crida a la penitencia superficial o un esforç exterior per a ser
millors… La conversió és, fonamentalment, un canvi de vida en el fons
del cor del nostre món interior.
La Quaresma és un temps propici
per deixar-nos seduir per «l’Esperit
del Déu viu de Jesús de Natzaret»

el nostre amic de ruta vers la vida
plena
La conversió cristiana entranya les
següents exigències:
*Abandonar els ídols, els falsos
déus creats pel nostre egoisme, i
centrar la nostra vida en l’únic absolut: el Déu bíblic que se’ns va revelar en Jesús de Natzaret. El Déu
de la nostra conducta.
*Llegir, meditar i assimilar cada
vegada més l’Evangeli de Jesús perquè, de veritat, ens qüestioni i canviï radicalment la nostra vida i la
nostra societat.
*Intentar una plena coherència
entre fe i vida. Que no hi hagi contradicció entre el que pensem, el
que diem i el que realment fem.
Convertir-nos a l’Evangeli de Jesús
és deixar-nos interpel·lar i transformar per Ell, aprofundir el seu missatge i posar-lo, alhora, en pràctica
en la vida quotidiana.
Quaresma és l’aventura interior de
la transformació de «l’home vell»
en «l’home nou» segons l’Esperit
de Jesús ressuscitat.
P. Jesús Sans

Quaresma i Setmana Santa
Xerrada quaresmal. El dilluns 5
de març, a les 8 del vespre, el P.
Lluís Romagosa del convent de
Lleida ens parlarà sobre “La conversió i el retorn a l’Evangeli”.
Viacrucis. Cada divendres a les 8
del vespre, amb la participació
dels fidels assistents.
Fulls de Quaresma. Publicació
setmanal amb reflexions per a
aquest temps litúrgic. Enguany
amb homilies de Mn. José Antonio Pagola.
Setmana Santa. Els horaris de les
celebracions seran els habituals
de cada any. Es podran consultar
en el full que s’editarà properament.

Catequesi Adults
Les trobades del mes de març
seran, com és habitual, el segon i
quart dimecres, 7 i 21 de març a
les 8 del vespre. Actualment s’estan debaten les cartes de sant
Pau a Timoteu i Titus, conegudes
com a Cartes Pastorals. Sessions
obertes a tothom.

La Passió d’Esparreguera
Hem preparat una sortida per a
anar a veure la Passió d’Esparreguera. Serà el dissabte dia 10, a
la tarda. Més informació a la cartellera de l’església i a la porteria
de la comunitat, on també es poden fer les reserves.

Record i agraïment
El dissabte 3 de març, durant la
Missa de la Família de la tarda,
es beneirà una placa de metacrilat que s’ha col·locat en un lateral de l’altar major amb la següent inscripció: “L’artista badalonina MARIA NIUBÒ I PRATS
(1931-2017) realitzà les pintures
al fresc d’aquest altar major entre 1957 i 1962”. A la cerimònia
han estat especialment invitats
els familiars i amics de l’artista
que va morir fa tot just un any.

Pelegrinatge
Pels dies pels dies 3 al 7 d’abril, i
en ocasió de l’Any Sant Teresià,
s’ha organitzat una sortida per
visitar la ciutat d’Àvila i altres
llocs teresians de Castella.

Pessebre
El grup de voluntaris fa el Pessebre de la comunitat agraeix als
donants dels 40 € que van recollir, a la caixeta que es va posar
els darrers dies, els quals destinaran a la compra de nou material per preparar el de l’any vinent.

RESSONS D’ARREU

— La comunitat catòlica del Paraguai està exultant de joia per la imminent beatificació de la carmelita descalça Maria Felicia Guggiari, coneguda com "Chiquitunga", que va morir l'abril de 1959, als 34 anys. La
cerimònia se celebrarà segurament a l’estadi Cerro Porteño d’Asunción, capaç d’acollir una assistència prevista de 70.000 persones. L’artista plàstic Koki Ruiz està aplegant rosaris –espera reunir-ne uns 20.000per fer un gran mural amb la figura de Chiuitunga que hauria de presidir la celebració.
— El dia 1 de febrer va morir a Burgos el P. Eulogio Pacho, carmelita
descalç. Pels qui l'han conegut o seguit sabran que es tractava d'un
autèntic referent a l'hora d'estudiar la figura de sant Joan de la Creu,
de qui havia editat les seves obres. Va ser autor d'innombrables estudis sobre el sant i del Diccionari Sant Joan de la Creu. També va ser un
bon coneixedor i divulgador del P. Francesc Palau i la seva obra.
— Gràcies a l’empresa Julen Esnal Photography podreu visitar digitalment l'església del santuari de la Mare de Déu del Carme d'estil neobizantí de la nostra comunitat de la Diagonal Barcelona des de la vostra
pròpia casa. Ara, la teniu a només un clic de distància. Entrant a l’enllaç https://roundme.com/tour/228851/view/648703/ us guiaran en
tres dimensions per una de les esglésies més boniques de la Ciutat
Comtal, construïda en dues fases entre 1910 i 1925.
— El professor Enrique Tierno Galván, els seus alumnes li deien ET, que
va ser un dels alcaldes més estimats de Madrid, era un agnòstic confés
que no tenia inconvenients en dialogar amb els creients. Coneixedor
de santa Teresa de Jesús, en unes declaracions havia dit: “Jo tinc amics
creients, vull dir no simplement creients sinó amb el fonament de la
creença en el reconeixement de la guspira divina y de les seves possibilitats. Diria santa Teresa: ‘Esa chispa de Dios que no se apaga en cada
uno de los hombres’. I no hi ha cap inconvenient en dialogar amb ells
i analitzar els problemes amb ells.” Aquest any se celebra el centenari
del seu naixement.

