GENER 2020
1 Santa Maria, Mare de Déu
2 Sants Basili el Gran i Gregori Nazianzè, bisbes i doctors de l’Església
3 “Es Pastorets” de l’Esplai Cra-crac. Funcions a les 18.00 i 21.00 h.
5 Diumenge II després de Nadal
6 Epifania del Senyor
7 Sant Ramon de Penyafort, prevere
9 Sant Andreu Corsini, bisbe carmelita
12 Diumenge. Baptisme del Senyor
15 “Aproximació a sant Joan de la Creu” a les 20.00 h.
16 Trobada de “Vida Creixent”
17 Sant Antoni, abat
18-25 Octavari per a la unitat dels cristians.
Pregària conjunta comunitats cristianes de Badalona
a l’Església Baptista del carrer Sagunt (data a determinar)
19 Diumenge II de durant l’any
20 Carmel Ecumènic i Interreligiós, a les 20.00 h.
21 Sant Fructuós, bisbe i Auguri i Eulogi, diaques, màrtirs
Grup de pregària “Viatge interior”, a les 20.00h.
22 Sant Vicenç, diaca i màrtir
23 Sant Ildefons, bisbe
24 Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església
25 Conversió de Sant Pau, apòstol
Cantates Solidàries de J.S. Bach, a les 20.15 h.
26 Diumenge III de durant l’any
27 Consell Pastoral Permanent
28 Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor de l’Església
31 Sant Joan Bosco, prevere
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EPIFANIA DEL SENYOR
Si Nadal és la celebració del Misteri de l’Encarnació del
Fill de Déu, de la vinguda de Jesús al món per salvar
tots els homes i dones en compliment de l’esperança
messiànica d’Israel i és un do de Déu a la humanitat,
l’Epifania és la manifestació de Déu a tots els pobles.
Tota la vida de Jesús és Epifania.

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

l’informatiu

Comunitat Cristiana
Carmelites Descalços de Badalona
Gener 2020 - Número 292

Epifania, compromís missioner
Fa un parell d’anys, el papa
Francesc, sempre atent al paper vocacional de l’Església, en
la seva homilia del dia de l’Epifania ens convidava a imitar a
aquells savis que van deixar el
seu país, les seves comoditats,
per buscar al Nen Déu.
Deia que «ens cal sortir de les
nostres clausures i reconèixer
l'esplendor de la llum que
il·lumina les nostres vides».
Aquesta llum, que és Crist, és
la llum amb la qual brilla l'Església.
I advertia de la temptació d'una Església autosuficient deslligada de la seva veritable vocació: «Anunciar l'Evangeli de
Crist no és una opció més entre altres possibles, ni tampoc
una professió». I recordava

RESSONS D’ARREU
que portar la Bona Nova als
homes no ha de ser mai sinònim d'adoctrinament: «Per a
l'Església, ser missionera no
significa fer proselitisme; per a
l'Església, ser missionera vol dir
manifestar la seva pròpia naturalesa: deixar-se il·lumi-nar
per Déu i reflectir la seva llum.
No hi ha un altre camí».
Els Tres Mags representen a
tots els homes que esperen de
l'Església «aquest compromís
missioner, perquè necessiten a
Crist, necessiten conèixer el
rostre del Pare». Aquesta humanitat, -ha explicat el Papaés una, perquè «davant de Jesús no hi ha distinció de raça,
llengua i cultura: en aquest
Nen, tota la humanitat troba la
seva unitat».

• Dins la Setmana de Pregària per la unitat dels cristians, que se celebra del

18 al 25 de gener amb el lema “Ens tractaren amb una humanitat poc corrent” (Ac 28,2), hi haurà una trobada de pregària conjunta amb comunitats de diferents confessions cristianes a l’església Baptista del carrer Sagunt.

— El passat dia 28 de novembre, el papa Francesc va promulgar 11
decrets entre els quals el que proclama les virtuts heroiques de la venerable Ana de Jesús (Lobera).
La mare Ana fou companya de Teresa Jesús, inspiradora de sant Joan
de la Creu i fundadora de diverses comunitats femenines del Carmel a
França i als Països Baixos.
— Aquest mes de desembre ens ha deixat el pare Conrad de Meester,
carmelita descalç de la Província de Flandes, gran especialista en santa Teresa de l'Infant Jesús i santa Isabel de la Trinitat, i notable teòleg
espiritual. Autor d'una abundant obra escrita que ha estat traduïda a
diferents idiomes, Publicacions de l'Abadia de Montserrat va publicar
en català «Amb les mans buides», una introducció al caminet de santa
Teresina de Lisieux molt popular arreu del món.
— El responsables del Butlletí CC de la Comunitat Carmelitana de
Badalona, després d’un llarg camí de vint-i-cinc anys i d’arribar al número 100 de la publicació, han pres la determinació de trencar esquemes i començar una nova etapa. És per això que, a partir del mes de
gener, el butlletí serà substituït per una nova revista editada en format digital i se’n farà la difusió exclusivament a través del correu electrònic i de la pàgina web de la comunitat. La nova revista mantindrà
la idea que originà el butlletí que ara es tanca: ser portaveu de les diferents activitats dels grups de la comunitat i, a la vegada, difondre el
carisma teresià i de les persones que el viuen o l’han viscut durant la
llarga història del Carmel descalç, sense oblidar altres temes d’església, de ciutat, de pensament i, fins i tot, d’entreteniment.
La revista es continuarà enviant als subscriptors actuals. Si algú s’hi vol
apuntar, cal demanar-lo a: publicacionscc@gmail.com i facilitar el correu electrònic on s’ha d’enviar, o, senzillament, consultar la pàgina
web de Badalona: carmelcat.cat/badalona.

