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Recés d’Advent. Monestir de la Providència. De 10 a 13 del matí.
Diumenge I d’Advent
Sant Francesc Xavier
Catequesi d’Adults: Carta de Judes, a les 8 del vespre
Sant Ambròs, bisbe i doctor de l’Església
La Concepció Immaculada de Santa Maria
Diumenge II d’Advent
Santa Llúcia, verge i màrtir
Vigília de sant Joan de la Creu. Vetlla de pregària, a les 8 del vespre
Sant Joan de la Creu, primer carmelita descalç
Missa concelebrada a dos quarts de vuit de la tarda. Seguidament, Mostra
fotogràfica i presentació del llibre “Misterio y transparència” de Josep Otón
Diumenge III d’Advent
Trobada Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós
Pregària “Viatge Interior”
A les 8 del vespre: Celebració Comunitària de la Reconciliació
Conferència de Francesc Torradeflot: “La mística de Raimon Panikkar”
Diumenge IV d’Advent
Col·lecta Nadal del Pobre. Càritas. Concert cor la Badalonense.
Vigília de Nadal. A les 5 de la tarda: Missa del Pollet
A les 12 de la nit, Missa del Gall. Mitja hora abans, Vetlla de Nadal.
Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
Sant Esteve, primer màrtir
Sant Joan apòstol i evangelista
A les un quart de nou del vespre. Concert del Cor de l’Orfeó Badaloní,
la Capella de Música de Badalona i l’Orquestra Baetulo.
Celebració de la Sagrada Família

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 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
Torna la roda de l’Any Litúrgic a encetar el temps de reconciliació i
d’esperança per excel·lència: l’Advent. Temps de reflexió, de recordar
aquells propòsits que s’han deixat
de banda, o no, i de refermar intencions d’acord amb la norma de vida
que ens marca Jesús i que intentem
fer nostra.

a la terra als homes de bona voluntat!”. Com a cristians, aquesta és la
nostra norma de vida: ser portadors
de pau.

L’Advent, cert, ens convida a revisar el passat, però també a viure el
present i a preparar el futur.

Però l’Advent també és el temps de
vetlla que demana l’Evangeli amb la
paràboles de les verges que esperen l’arribada de l’espòs o la del lladre que es presenta en el moment
més inesperat. Un estat de vetlla
que santa Teresa de Jesús recomanava a les seves monges quan escrivia: “Aqueste velo gracioso / os
dice que estéis en vela, / guardando
la centinela / hasta que venga el
Esposo, / que, como ladrón famoso, / vendrá cuando no penséis: /
Por eso, no os descuidéis.”

El passat ens porta a un vell estable
de Betlem, al Nen nascut d’una Verge, al “Déu amb nosaltres” del profeta. Però també a veure-ho amb
ulls d’avui per renovar tot allò que
encara fa feixuc el nostre camí vital
i esperançat vers el Regne de Déu.
El present, l’ara, ens fa estar amatents a mantenir la llumeta de la
nostra fe i a ser coherents amb l’anunci dels àngels als pastors: “Pau

Pel que fa al futur, potser no cal mirar gaire lluny. Quan en la pregària
que ens va ensenyar Jesús li demanem al Pare que “vingui a nosaltres
el vostre Regne” ja queda prou clar
que desitgem que aquest Regne, el
pla que ha preparat per a la humanitat, es faci present enmig nostre.
Un desig que ha d’anar acompanyat
de la nostra voluntat de posar-nos a
treballar perquè sigui possible.

Nou arxiprest
El cardenal de Barcelona Joan Josep
Omella ha signat el nomenament del P.
Jesús Sans, prior de la nostra comunitat,
com arxiprest de la demarcació Badalona
Nord, Montgat i Tiana. Substitueix en
aquesta funció a l'actual vicari episcopal
mossèn Andreu Oller. La nostra felicitació
i suport per aquesta nova tasca de servei
a l'Església.

Memòria del bisbe Joan Carrera
Dimecres 12, a les 8 de la tarda, a la Parròquia de Sant Francesc de Bufalà: “El
bisbe Carrera i la Pastoral” per Mn. Felip-

Juli Rodríguez Piñel, rector del Seminari
Conciliar de Barcelona.

Celebració sant Joan de la Creu
- Dijous 13, a les 8 de la tarda. Vigília de
pregària santjoanista.
- Divendres 14, a dos quarts de set, Missa
solemne concelebrada. Seguidament,
commemorant el 450 aniversari de la
fundació del primer convent carmelita
descalç masculí a Duruelo, inauguració de
l’exposició fotogràfica “Transparència i
religió” i presentació del llibre “Misterio y
transparència” per part de l’autor Josep
Otón Catalán, historiador i professor.

des de fa un parell de mesos.
També tindrem una mostra de pesse- Recés d’Advent. Dia 1 de desembre, bres d’altres procedències per enriquir
de 10 a 13 h., al monestir de la Divina l’ambient nadalenc de l’església.
Providència, en el marc del 150è aniversari de la fundació de la Parròquia - Concerts
de Sant Josep. Obert a tots els laics de - Dissabte 22. El cor La Badalonense
les comunitats de la ciutat i amb l’a- participarà amb els seus cants en l’Eucaristia Familiar de la tarda i seguidacompanyament de Mn. Marc Labori.
- Sagrament del Perdó. Dimecres dia ment oferirà un concert de nadales
19, a les 8 de la tarda, celebració co- - Divendres 28. “Concert de Nadal”
amb el Cor de l’Orfeó Badaloní, la Camunitària del Sagrament del Perdó.
- Nadal del Pobre. Dissabte 22 i diu- pella de Música de Badalona i l’Ormenge 23, col·lecta especial per Càri- questra Baetulo. A un quart de nou del
vespre.
tas.
- Cada setmana: Fulls d’Advent editats - Els Pastorets de l’Esplai, basats en l’obra
per l’Equip de Litúrgia. També els tro- d’en Josep M. Folch i Torres. Dies: 23
bareu al web de la comunitat: (dues sessions) i 26 de desembre i 2 de
.
gener. Consulteu horaris i reserveu
- Pessebres. A partir de santa Llúcia, ja entrades. A l’assaig general del dijous
quedarà instal·lat el pessebre de la co- 22 hi estan convidats els infants de camunitat. Gràcies a les voluntàries i vo- tequesi de l’arxiprestat.
luntaris que hi ha dedicat moltes hores

Agenda d’Advent i Nadal

RESSONS D’ARREU

— El papa Francesc ha signat el decret pel qual es declara “venerable”
la carmelita descalça María Antonia (de Jesús) Pereira i Andrade (17001760), mística, mare de família i fundadora del Carmel de Santiago de
Compostel·la després d'haver recorregut a peu els camins d'Espanya i
Portugal seguint l'exemple de Teresa de Jesús. Malgrat que només
revelava les experiències místiques al seu confessor, la fama de
santedat de la mare María Antonia de Jesús va fer que la reina Bàrbara
de Bragança la visités en el monestir de Santa Ana de Madrid, i que
centenars de persones anessin a conversar amb ella en el torn del
convent de carmelites descalces de Santiago de Compostel·la fins a la
seva defunció el 1760.

— En el mateix decret, el papa també declara “venerable” la religiosa
catalana Arcàngela Badosa Cuatrecasas, de la congregació Germanes de
la Mare de Déu del Mont Carmel. Nascuda a Sant Joan les Fonts
(Garrotxa), dedicà part de la seva vida als malalts de tuberculosi. Amb el
temps s’encomanà de la malaltia, la qual va assumir amb paciència. Va
morir amb 40 anys d’edat a Elda (Alacant).
— Ja fa 110 anys de la fundació canònica del convent de Badalona; va
ser el 22 de juliol de 1908. Tanmateix, set mesos abans tres frares
procedents de Tarragona ja havien pres possessió de dues cases
comprades al carrer de Sant Miquel gràcies a un préstec de les
germanes carmelites descalces de Tiana.
— La nostra Província Ibèrica ha creat una nova pàgina web
(www.serdescalzo.com) centrada en el tema vocacional. Us convidem a
que la conegueu i la feu conèixer. Ofereix informació relacionada amb
el Carmel Descalç, contacte, recursos, activitats, etc.
— El diumenge 18 de novembre, al santuari de la Mare de Déu del
Carme de Barcelona, el germà Andrew Llanes va ser ordenat Diaca de
l'Església pel bisbe emèrit Lluís Martínez Sistach. L'Andrew, estudiant de
la nostra zona de Catalunya de la Província Ibèrica, actualment continua
la seva formació al Teresianum de Roma. La nostra més cordial
enhorabona per aquest nou pas en la seva vida religiosa.

