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Tots Sants
Commemoració dels Fidels Difunts
Misses com els dies feiners. A les 19:30 serà concelebrada.
Diumenge XXXI de durant l’any
Beat Francesc Palau i Quer, carmelita descalç
Catequesi d’Adults. 20:00 h.
Santa Elisabet de la Trinitat, carmelita descalça
Dedicació de la basílica del Laterà
Sant Lleó el Gran, papa i doctor de l’Església
Diumenge XXXII de durant l’any
Tots els sants carmelites
Tots els difunts de l’Orde
Santa Isabel d’Hongria
Cicle Cantates Bach, 20:00 h. Organitza: Conservatori de Música
Diumenge XXXIII de durant l’any
Sant Rafael Kalinowski, carmelita descalç
Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós. 20:00 h.
La Presentació de Santa Maria, verge
“Llegir i pensar amb Raimon Panikkar”, a càrrec Ignasi Moreta. 20:00 h.
Santa Cecília, verge i màrtir
Sant Andreu Dung-Lac, prevere, i companys, màrtirs
Diumenge XXXIV. Jesucrist, rei de l’univers
Beats Dionís i Redempte, carmelites descalços
Sant Andreu, apòstol
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
Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 - Badalona. Tel. 933 891 659
www.carmelcat.cat/badalona - badalona@carmelcat.cat
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l’informatiu
Sortim!
En el darrer Consell Pastoral Plenari
de la comunitat es va presentar el document “Sortim! Orientacions i propostes
per a una conversió Pastoral a l’Arxidiòcesi de Barcelona”.
La clau de lectura principal d’aquestes orientacions, diu el bisbe Joan Josep
Omella al pròleg del document, es troba
en la crida a la conversió que ens adreça
el papa Francesc quan ens diu: «Invito
cada cristià, en qualsevol situació i lloc
que es trobi, a renovar ara mateix el seu
trobament personal amb Jesucrist, o
almenys a prendre la decisió de deixarse trobar per ell, d’intentar-ho cada dia
sense descans. No hi ha raó perquè algú
pensi que aquesta invitació no és per a
ell» (Evangelii Gaudium).
Aquesta invitació personal del papa
adreçada directament a cada u de nosaltres no ens pot deixar indiferents. No és
un brindis al sol, no és una crida en el
desert, és un toc d’atenció directe, incisiu, que pretén que ningú quedi indiferent
davant el pla de renovació que proposa.
Una crida a l'individu, però també a
les comunitats, que ens mou a revisar i
renovar les nostres actituds en aspectes
tan concrets com:
-La nostra adhesió personal a Crist i
l’anunci de l’Evangeli de manera nova,

especialment en ambients on la fe cristiana encara no ha arrelat o s’ha extingit.
-Les pobreses que ens envolten i les
causes que les provoquen, per respondre amb fets concrets de solidaritat i projectes per atendre-les.

-Escoltar els joves. Ser conscients
que no ho fem i que ells poden donar el
dinamisme necessari a la renovació eclesial i de les comunitats.
-La fraternitat entre els creients, l’apostolat i la formació.
L’Advent que ara comença ha de ser
un estímul per centrar-nos en aquestes
orientacions. Dediquem-hi l’esforç i el
temps necessari perquè, com diu el papa
Francesc, «en l’amor i el servei als més
pobres és on es verifica l’autenticitat de
la nostra fe».

RESSONS D’ARREU

Consell Pastoral Plenari
Es va reunir el Consell Plenari de la
comunitat per recollir l’informe dels
diferents grups i presentar el Pla
Pastoral Diocesà “Sortim!”. També
s’informà de la difícil situació econòmica de la casa i les diferents alternatives que s’estan estudiant per
remuntar aquesta problemàtica de
cara al futur.

Celebració del Dia dels Difunts
El divendres 2 de novembre, les misses seran les dels dies feiners. L’Eucaristia de dos quarts de vuit de la
tarda serà concelebrada.
Recaptació Domund
La nostra comunitat aporta a la
campanya del Domund d’enguany la
quantitat de 1624,26 euros, resultat
de les col·lectes a la nostra església.
Cicle de Cantates de J.S. Bach
Ha començat una nova temporada
del Cicle de Cantates Solidàries de
J.S. Bach que des de fa uns quants
anys organitza el Conservatori de
Música de Badalona. Aquest any es
faran a la nostra església, normalment el darrer dissabte de cada
mes. La primera ja va tenir lloc el dia
27 d’octubre. La recaptació es destina als projectes d’ajuda als necessitats del Grup de Quart Món. Els dies
de concert se suprimeix la missa de
dos quarts de nou del vespre.

Trobada de la Família Carmelitana
El primer dissabte d’octubre, el Carmel Teresià de Catalunya va viure a
Vic una jornada de família plena de
sensacions i vivències. Amb una assistència molt notable procedent de
diferents punts de la nostra geografia, la vintena trobada anual es va
anar desenvolupant pels àmbits,
religiós, cultural i gastronòmic fins a
l’esclat de joia col·lectiva de la sobretaula.
Al matí, les diferents comunitats
vingudes en autocar, amb Barcelona, Badalona, Lleida i Tarragona
com a punts centrals de sortida, van
visitar la catedral i el museu Diocesà. L’Eucaristia, eix central de la trobada, es va celebrar en el Monestir
de Santa Teresa de les Carmelites
Descalces, presidida pel vicari general, P. Agustí Borrell.
L’estona del dinar va continuar fomentat aquest esperit d’alegria que
esclatà a la sobretaula gràcies als
bons oficis d’un hàbil animador. Al
final de la tarda, ens retrobàrem en
el monestir de les carmelites per
tancar la jornada amb un senzill acte
amb la lectura i cant de poemes de
sant Joan de la Creu i una breu pregària. Tot seguit una estona per fer
un vol per la plaça de Vic, algunes
compres i retorn a les respectives
comunitats.

— Després de cinc anys de guerra i molts més de desgovern, el Carmel
de Bangui, a la República Centreafricana, està decidit a refer-se. En els
temps més durs la Missió va acollir un gran nombre de refugiats que
fugien de la violència de la guerra. Arribada l’hora de reconstruir el país,
el carmelites han decidit desenvolupar una antiga idea: muntar una
fàbrica de maons. Amb ajudes i finançaments, han comprat una màquina
que els permet fer una modalitat de maó molt resistent que utilitzen per
a obra pròpia i per a la venda. Tenen una trentena de treballadors entre
els quals alguns antics refugiats.
— El passat mes de setembre, amb motiu del l’Any Jubilar Teresià, el rei
Felip VI va visitar la casa natal de santa Teresa a Àvila. Acompanyat pel
prior de la comunitat, va venerar les relíquies de santa Teresa, va signar
en el llibre d'Honor del Reial Patronat de Santa Teresa de Jesús i va visitar
el Museu teresià.
— Francesc Torralba, catedràtic de la Universitat Ramón Llull, que dona
cursos i seminaris en diverses universitats d’Espanya i América, i que
alterna la seva activitat docent amb la tasca d’escriptor i divulgador del
seu pensament, ha obtingut un tercer doctorat amb una tesi sobre
l'aportació del pensament d’Edith Stein en l'àmbit de les ciències de
l'educació. Per Torralba, en la carmelita el concepte de formació
(bildung) supera el del simple ensenyament, i es tracta d'una acció
integral dirigida a l'esperit, a l'ànima i al jo íntim, per a la construcció de
la pròpia personalitat.
— Aquests dies se celebren els 90 anys de presència dels carmelites
teresians a Equador. L’any 1928, un grup de quatre frares de la província
de Burgos va fer-se càrrec d’una Missió a la província de Sucumbíos.
Abans, però, des de l’any 1653, les monges ja s’havien establert en
aquests territoris, i els frares havien tingut una presència curta (16871705), però van marxar perquè un terratrèmol havia destruir el lloc on
eren. Actualment a l’Equador hi ha 13 monestirs de carmelites descalces,
4 convents de frares, dues presències missioneres a Sucumbíos i
Orellana, diverses comunitats del Carmel Seglar i un Institut
d’Espiritualitat.

