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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
Sant Bru
XX Trobada de la Família Carmelitana a Vic
7 Diumenge XXVII de durant l’any
11 Conferència: “Actualitat de santa Teresa, avui”. P. Jesús Sans
12 La Mare de Déu del Pilar
14 Diumenge XXVIII de durant l’any
Vetlla de Pregària Teresiana a la Capella del Santíssim, a les 20 h.
15 Santa Teresa de Jesús, carmelita descalça
A les 19,30, eucaristia concelebrada. Inici del curs pastoral
17 Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir
18 Sant Lluc, evangelista
20 Consell Plenari Comunitari
21 Diumenge XXIX de durant l’any
Diumenge de l’evangelització dels pobles (DOMUND)
22 Reunió Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós
24 Sant Antoni Maria Claret, bisbe
27 Cicle de Cantates de Bach, 20,00 h. Organitza: Conservatori de Música
28 Diumenge XXX de durant l’any
31 “Vida i missatge de Raimon Panikkar”, a càrrec P. Jesús Sans, a les 20 h.

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners:
8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30 (19,15: Vespres)
(Juliol i agost se suprimeix la missa de les 8)
Dissabtes: 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festius: 11’30, 12’30 i 19’00
A les 10,30 Missa internacional en anglès
Confessions: abans de les misses
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l’informatiu
La pregària és el motor que
mou la comunitat
Amb motiu de l’apertura de l’Any Jubilar Teresià, que ara es tanca, el
papa Francesc va adreçar una carta
al bisbe d’Àvila de la qual hem volgut
destacar algunes frases, en les que
ell mateix ha anat introduint algunes
cites de santa Teresa de Jesús. Diu
el papa: «Pregar no és una forma de
fugir, tampoc de ficar-se en una bombolla, ni d'aïllar-se, sinó d'avançar en
una amistat que va creixent a mesura que hom es relaciona amb el
Senyor, 'amic veritable' i 'company' fidel de viatge, de la mà del qual
'tot es pot patir', perquè sempre 'ajuda, dona forces i mai et deixa'.»
I segueix dient a la seva carta: «Déu pot atraure les ànimes per
molts camins, però la pregària és el camí segur». I recorda els consells de la santa: "en una cultura del provisional, visqueu la fidelitat del
'per sempre, sempre, sempre'; en un món sense esperança, mostreu
la fecunditat d’un 'cor enamorat' i en una societat amb tants ídols, sigueu testimonis del 'amb Déu n’hi ha prou'.»
En la proximitat de la diada de la fundadora del Carmel Descalç, fa
bo de recordar aquestes idees que s’avenen i quadren amb les inquietuds d’un món que recerca d’espais i moments de recolliment amb si
mateix.
El carisma teresià té en la pregària el seu pilar fonamental. És a
partir d’aquest punt de trobada amb ‘qui sabem que ens estima’ que
se’n deriva tota la raó de ser de les nostres comunitats: la germanor,
el ‘desasimiento’, la formació, la donació, l’acció social...
A casa nostra hi ha diferents ofertes per a l’oració comunitària
adaptades a les necessitats de cadascú: la Pregària de les Hores
(Laudes i Vespres), el Grup de Pregària dels dijous i el grup “Viatge
Interior”. Us convidem a participar-hi.

Festivitat de santa Teresa de Jesús
- Dijous 11 d’octubre, a les 8 de la
tarda: conferència a càrrec del P.
Jesús Sans: “Actualitat de santa
Teresa de Jesús, avui”
- Diumenge dia 14, a les 8 de la tarda: Vetlla de Pregària Teresiana.
- Dilluns dia 15, festa de santa Teresa, fundadora del Carmel Descalç:
celebració comunitària de l’Eucaristia de dos quarts de vuit de la tarda. Inauguració del curs per als diferents grups de casa nostra.
Inici d’activitats
Catequesi: començarà el dilluns dia
22 i el dimarts dia 23. A partir del
dia 27, Missa Familiar els dissabtes
a les 7 de la tarda.
Esplai Cra-crac: a partir del dissabte 13, de 4 a 6 de la tarda.

Grup de Pregària: cada dijous, des
del 18 d’octubre, a les 8 del vespre.
Grup “Viatge Interior”: Comença el
dia 23, de 8 a 9 del vespre.
Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós: Començarà el 22.
Altres grups, com Quart Món, Tercer Món-Cuba, Equip de Reforç
Escolar i Pastoral de la Salut, ja fa
setmanes que han començat la seva tasca social i pastoral.
Trobada de la Família Carmelitana
El dissabte 6 d’octubre tindrà lloc a
Vic la XX Trobada de la Família Carmelitana de Catalunya. El programa
que han preparat els organitzadors

recull moments d’esbarjo, visites
culturals, celebració de l’Eucaristia... Queden molt poques places.
Si algú s’hi vol afegir pot fer-ho ben
aviat a la porteria.

CICLE DE CONFERÈNCIES ANY RAIMON PANIKKER
(CENTENARI NAIXEMENT 1918-2018)
31 d’octubre: Vida i missatge de Raimon Panikker.
A càrrec del P. Jesús Sans, ocd. Professor de “Diàleg Interreligiós i Mística”
a la Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona i Lleida).

Consell Plenari
S’ha convocat el Consell Plenari de
la comunitat per al dissabte 20
d’octubre, a les 8 del vespre.

21 de novembre: Llegir i pensar amb Raimon Panikker.
A càrrec d’Ignasi Moreta, comissari de l’Any Panikker i professor
de la Universitat Pompeu Fabra i editor de l’Editorial Fragmenta.

Benvinguda
- Aquests dies s'ha incorporat a la
nostra comunitat el P. Thomas Palliparambil, de Kerala (Índia). Li donem la benvinguda i li desitgem
una estada ben fructífera entre
nosaltres. De moment, i mentre no
s'habitua al nostre idioma, celebrarà la missa en anglès, cada diumenge a dos quarts d'onze del matí.
- També saludem mossèn Ignasi
Torrent Portabella, el qual ha estat
designat vicari de la nostra parròquia de Santa Maria pel bisbe Joan
Josep Omella.

20 de desembre: La mística de Raimon Panikker
A càrrec de Francesc Torradeflot, doctor en Teologia i director
de l’Associació UNESCO per al diàleg interreligiós de Catalunya.

Pregària de Taizé
La trobada de pregària mensual de
Taizé, que habitualment es fa al
monestir de la Divina Providència,
el passat diumenge dia 23 va tenir
lloc a casa nostra, on es van aplegar
una quarantena de persones de
diferents comunitats. Aquesta trobada es fa el tercer diumenge de
cada mes a les 8 de la tarda a la
Providència, tot i que es pretén que
sigui una mica itinerant.

RESSONS D’ARREU

— El 8 de setembre van fer la seva professió solemne a Madrid els
germans Pablo i Andrew, aquest darrer de la nostra antiga província
catalana. Un gran nombre de religiosos, familiars, amics i fidels vinguts de
tota la província els van voler acompanyar en un dia tan important per
tots nosaltres. Agraïm Déu per aquest sí definitiu dels nostres germans.
— El cardenal suec Anders Arborelius, carmelita descalç que va rebre la
distinció de "Suec de l'any 2017" per la defensa de la integració de nadius i
immigrants, va revelar haver rebut una amenaça personal d'un grup
supremacista pels seus intents de convèncer els polítics que mantinguin
l’hospitalitat que sempre ha estat una característica de Suècia.
— Santa Teresa confiava molt en els sants. Els veia com a models que
oferien diferents camins per seguir Jesús, com a aliats en la fe i l’inspiraven
a seguir les benaurances. A més de sant Josep, que es pot dir que era “el”
sant de Teresa, sempre va tenir present sant Agustí, model de fundadors,
a santa Caterina i, sobretot, Maria Magdalena, la gran amadora.
— L'estat de Kerala (Índia) ha sofert la pitjor calamitat natural que es
recorda. Les inundacions del mes d'agost van causar més 300 morts i un
milió de persones desplaçades. Les pèrdues materials són incalculables.
Cinc convents i monestirs del Carmel descalç de la província germana van
patir inundacions i danys, tot i que no s'ha de lamentar cap pèrdua
personal. Preguem per les famílies damnificades i la seva recuperació .

