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Diumenge I de Quaresma
Consell Pastoral de la Comunitat, a les 20 h.
“Aproximació a Sant Joan de la Creu”, a les 20 h.
Santes Perpètua i Felicitat, màrtirs
Diumenge II de Quaresma
Santa Francesca Romana, religiosa
Trobada de Vida Creixent, a les 18 h.
VII Aniversari de l’elecció del Papa Francesc
- Recés quaresmal arxiprestal amb acompanyat pel P. Justin, ocd, a
la parròquia de Santa Maria, de 10-13 h.
- Pregària per la Pau. Organitza: Taula de les Religions de Badalona,
a l’Antic Escorxador, a partir de les 17 h.
Diumenge III de Quaresma
Sant Patrici, bisbe
Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós
Sant Ciril de Jerusalem, bisbe i doctor
“Aproximació a Sant Joan de la Creu”, a les 20 h.
Sant Josep, espòs de la Verge Maria
Cantates Solidàries de Bach. A les 20.15 h.
Diumenge IV de Quaresma
Col·lecta pel seminari
Sant Josep Oriol
Xerrada Quaresmal Arxiprestal, a càrrec del cardenal de Barcelona
Mons. Joan Josep Omella, a les 20 h, al Círcol Catòlic
Solemnitat de l’Anunciació del Senyor
505 aniversari del naixement de santa Teresa de Jesús
Diumenge V de Quaresma

Comunitat Cristiana
Carmelites Descalços
Sant Miquel, 44 - Badalona.
Tel. 933 891 659
www.carmelcat.cat/badalona
mail: badalona@carmelcat.cat

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
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Significat de la

QUARESMA

Amb les coses importants, sempre
ens prenem un temps per a preparar-les: unes noces, un examen
de final de carrera, el naixement
d'un fill... La Pasqua és tan important per als cristians que la preparem durant 40 dies. La Quaresma,
que comença el Dimecres de Cendra i acaba el Dijous Sant a la tarda, és un temps de preparació
intensa per a la festa de la Pasqua. L’oració de benedicció de la

cendra, a l'inici de la Quaresma, ja
ens mostra la meta del nostre camí: «Oh Déu... vessa la gràcia de
la teva benedicció sobre aquests
servents teus que rebran la cendra, perquè, fidels a les pràctiques
quaresmals, puguin arribar, amb
el cor net, a la celebració del misteri pasqual del teu Fill».
La idea més important d'aquest
temps, la que més ressona en les
lectures i pregàries és la
«conversió». Aquestes paraules
de sant Pau, que es repeteixen
contínuament en aquest temps
quaresmal, ens donen la pista:
«Us ho demano en nom de Crist:
Deixeu-vos reconciliar amb Déu...

Ara és l’hora favorable, ara és el dia
de la salvació» (2Cor 5,20ss). Estem en uns dies propicis per fer
experiència de la misericòrdia i del
perdó de Déu. No els desaprofitem.
La intensificació de l'oració i de la
lectura de la Paraula de Déu, l'austeritat, l'almoina, les celebracions
del sagrament de la Penitència, el
pietós exercici del Viacrucis, les
processons i les altres pràctiques
quaresmals haurien d'ajudar-nos a

posar la mirada en Crist, el nostre
únic model, a enamorar-nos d'Ell, a
revestir-nos amb els seus sentiments, a «reflexionar en la seva
vida per a saber-la imitar, comportant-me en tot com ho faria Ell si
tingués la meva edat, les meves
condicions i es trobés en les circumstàncies en les quals jo em trobo» (Sant Joan de la Creu).
(Del bloc del P. Eduardo Sanz, ocd )

Quaresma
A casa nostra:
- Cada divendres, a les 20 h, celebració del Viacrucis amb participació
dels assistents.
- Cada setmana publicació del Full Quaresmal. També es pot trobar a la
pàgina web de la comunitat.
A l’arxiprestat:
- Dissabte, 14 de març, de 10 a 13 h, a la parròquia de Santa Maria,
Recés Quaresmal amb l’acompanyament pel P. Justin, carmelita de la
nostra comunitat.
- Dimarts, 24 de març, a les 20 h, al Círcol Catòlic, Xerrada Quaresmal
a càrrec de l’arquebisbe de Barcelona Mons. Joan Josep Omella.

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS
El Grup de Tercer Món-Cuba fa una crida a totes les persones i farmàcies
que puguin facilitar medicaments que ja no utilitzin per poder-los enviar
la comunitat de Matanzas on són tan necessaris.
Gràcies a uns donatius s’ha pogut enviar tot l’estoc que s’havia anat aplegant fins a esgotar pràcticament les existències. Per això, ara es torna a
fer aquesta nova crida a la solidaritat.

RESSONS D’ARREU
— Aquest mes s’esdevé el 505 aniversari del naixement de santa
Teresa de Jesús, en el barri de Santo Domingo de la ciutat d’Àvila.
Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada va néixer a les cinc de la matinada del dimecres 28 de març de 1515. La seva família paterna
tenia arrels a Toledo, mentre que la materna era originària d'Olmedo municipi de la província de Valladolid.
— QUARESMA 2020 - RETIR ON LINE

L’experiència de sant Joan de la
Creu present en els seus escrits,
pot ser per a nosaltres un
acompanyament i un ensenyament que ens ajudin a realitzar
el camí quaresmal.
Els carmelites descalços de París ofereixen uns textos, que
han estat traduïts al castellà per
la Universitat de la Mística d’Àvila, adequats per organitzar els
nostres moments de meditació
en aquestes setmanes.
Els divendres envien per correu electrònic:
- Una meditació de l'evangeli dominical i d'uns textos de sant
Juan de la Creu
- Tres suggeriments pràctics
- El calendari de la Quaresma per a orar cada dia.

Inscripció gratuïta a: www.retiro-online.karmel.at

