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Santa Teresa de l’Infant Jesús, carmelita descalça
A les 19.30, missa solemne comunitària.
Els Sants Àngels de la Guarda
Reunió arxiprestal de preveres a la Comunitat dels Carmelites, a les 21 h.
Sant Francesc d'Assís
Témpores d'acció de gràcies i de petició
XXI Trobada de la Família Carmelitana a Lleida. Comença el curs de l’Esplai
Diumenge XXVII de durant l’any
Mare de Déu del Roser
Reunió arxiprestal de catequistes als Salesians, a les 18h.
Mare de Déu del Pilar
Diumenge XXVIII de durant l’any
Visita fraterna del bisbe Mons. Toni Vadell a la nostra comunitat
Santa Teresa de Jesús, carmelita descalça
A les 19.30, eucaristia concelebrada. Inici del curs pastoral i piscolabis
Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir
Grup de Pregària, a les 8 de la tarda
Sant Lluc, evangelista
Cantates Solidàries de Bach, a les 20.15 h.
Diumenge XXIX de durant l’any
Jornada Mundial per l’evangelització dels pobles (DOMUND)
Trobada Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós, a les 8 del vespre
Comencen la catequesi i el Grup “Viatge Interior”
“Aproximació a sant Joan de la Creu”, a les 8 del vespre
Sant Antoni Maria Claret, bisbe
Reunió del Consell Pastoral, a les 20 h.
Comença la Missa Familiar
Diumenge XXX de durant l’any
Sants Simó i Judes, apòstols
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Tel. 933 891 659
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HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes),
9’00 i 19’30 (19,15: Vespres)
Dissabtes: 9’00 i 19’00
Diumenges i festes: 11’30, 12’30 i 19’00

Comunitat Cristiana Carmelites Descalços de Badalona
Octubre 2019 — Número 289

l’informatiu
que s’ha de viure i respirar en les nostres comunitats que viuen enmig d’una
societat que es pot qualificar d’espai de
missió.

Aquest mes d’octubre, que obre un
nou curs per a l’Església, ha estat denominat pel papa Francesc Mes Missioner
Extraordinari, amb el lema "Batejats i
enviats: l’Església de Crist en Missió en
el món". Així es vol commemorar el
centenari de la promulgació de la carta
apostòlica Maximum illud del papa
Benet XV sobre el compromís permanent de l’Església i de tots els batejats
de proclamar l’Evangeli.

El papa demana que es tingui
aquesta intenció com a principal motiu
d’oració i reflexió per despertar la
consciència de la missió ad gentes, i
mantenir viu l’esperit missioner, un
esperit que, en paraules del papa, “ens
parla d'una Església que no es tanca en
ella mateixa sinó que surt a anunciar
Crist als qui no el coneixen”. Un esperit

Sobre l’inici de curs i a les nostres
rutines diàries, el cardenal Joan Josep
Omella diu que “el significat de la paraula rutina està vinculat a una ruta ja
coneguda, a un camí habitual”, i ens
convida a fixar-nos “per un instant en
un dia rutinari de la vida de Jesús”: “Al
matí, va a la sinagoga i predica; al migdia, es reuneix amb Simó a casa seva; al
vespre, guareix diversos malalts i de
matinada es retira a un lloc solitari per
pregar”. Afirma que “Crist vivia la seva
jornada diària amb optimisme i esperança perquè el seu cor estava profundament unit al del seu Pare” i que “és
per aquesta raó que sabia conjugar
amb harmonia la pregària, la missió
evangelitzadora, el compromís pels
més febles i les relacions personals i
familiars”.
I acaba dient: “Tant de bo que en la
rutina sapiguem trobar l’alegria, l’esperança i les ganes de tirar endavant” i
que “tot el que fem de paraula o d’obra, siguem capaços de fer-ho en nom
de Jesús i per amor als germans”.

Festivitat de santa Teresina de
l’Infant Jesús
Dilluns dia 30 de setembre. Tarda
17.30 h. Trobada de zeladors/es, subscriptors i amics de la Santa del Barcelonès i Maresme.
Dimarts, 1 d’octubre. A dos quarts de
vuit de la tarda, missa solemne comunitària.

Inici d’activitats
Catequesi: Començarà el dimarts dia
22 d’octubre. A partir del dia 26, Missa Familiar els dissabtes a les 7 de la
tarda.
Esplai Cra-crac: a partir del dissabte 5
d’octubre, de 4 a 6 de la tarda.

Trobada de la Família Carmelitana
El dissabte 5 d’octubre tindrà lloc a
Lleida la XXI Trobada de la Família Carmelitana de Catalunya. El programa
recull moments d’esbarjo, cultural
(amb visites a la Seu Vella i Museu
Diocesà), celebració de l’Eucaristia.,
dinar i actuació de “Cor Nou”. Tot plegat per 35 euros. Informació i reserves
a la porteria.

Grup de Pregària: cada dijous, des del
17 d’octubre, a les 8 del vespre.
Grup “Viatge Interior”: Comença el
dia 22, de 8 a 9.30 del vespre.
Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós:
Començarà el dia 21.
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.

Festivitat de santa Teresa de Jesús

Defuncions
El dimarts 10 de setembre va morir la
germana M. Núria Giró i Torroella,
religiosa de la Congregació Missioneres Filles de la Sagrada Família. La germana Núria va néixer a Badalona l'any
1956, en el si d'una família molt vinculada a la nostra comunitat, la qual ella
mateixa freqüentava. El nostre sentiment a la família i a la comunitat del
col·legi Sant Andreu.

Dimarts dia 15, festa de la fundadora
del Carmel Descalç: celebració comunitària de l’Eucaristia de dos quarts de
vuit de la tarda. Homilia de mossèn
Jaume Aymar. Inauguració del curs
per als diferents grups de casa nostra.
Tot seguit, a la sala d’actes, petit reportatge audiovisual sobre santa Teresa i refrigeri de germanor.
Consell Plenari
S’ha convocat el Consell Plenari de la
comunitat per al dissabte 9 de novembre. A les 7 de la tarda Eucaristia i seguidament, a la sala d’actes, reunió i
pica-pica de germanor. Reserveu-vos
aquesta data.

APROXIMACIÓ A
SANT JOAN DE LA CREU

CURS OBERT A TOTES
LES PARRÒQUIES I
COMUNITATS
INICI DEL CURS:
DIMECRES 23 D’OCTUBRE

També, el dia de la Mare de Déu de la
Mercè ens va deixar en Jaume Espiga
i Cases, organista de la nostra comunitat. El record del servei a la comunitat
amb la seva música estarà sempre
present entre tots nosaltres.

TROBADES: PRIMER I TERCER
DIMECRES DE CADA MES

HORARI: DE 20 A 21 HORES
RESSONS D’ARREU
— Les carmelites descalces i les clarisses de 62 monestirs italians van adreçar,
el passat mes juliol, una carta oberta al president de la República i al president
del Consell de Ministres fent-se ressò de la seva preocupació pel racisme
creixent en el país i pel tracte inhumà que reben els migrants i refugiats. La
carta, amb la seva valent denúncia profètica, va rebre el ràpid suport de
nombrosos monestirs i congregacions religioses italianes.

— Breslau és la ciutat europea que enguany acollirà la Trobada de Taizé, amb
centenars de joves de diferents països i confessions religioses, molts d’ells en
permanent recerca de si mateixos en el seu interior. Aquesta ciutat alemanya,
que acull per tercera vegada la Trobada, va veure néixer Edith Stein, la
carmelita màrtir del nazisme per la seva doble condició de jueva i cristiana. Com
deia el germà Roger, promotor d’aquestes trobades, “En la profunditat de la
condició humana descansa l’espera d’una presència, el desig silent d’una
comunió”. També Edith Stein es referia a aquest anhel: “Déu espera que el
busquem, és present en la nostra recerca i ens ve a trobar”.
— El 19 d’octubre s’escau el 80è aniversari del naixement de Cristine Kaufmann
a Baden, Suïssa. Ingressà al monestir de les carmelites descalces de Mataró on
morí relativament jove (2006). «Sóc molt pobra, no tinc res, us dono el que tinc:
Déu. Només tinc una paraula a dir-vos: Déu és amor», és el seu darrer testimoni
d’una vida “fascinada pel Misteri de Déu” present en nosaltres en Jesús.

