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Sant Francesc Xavier, prevere
Diumenge II d’Advent
Sant Ambròs, bisbe i doctor de l’Església
Immaculada Concepció de Maria
Santa Maria Meravelles de Jesús, carmelita descalça
Diumenge III d’Advent
Sant Joan de la Creu, primer carmelita descalç
Missa concelebrada, a les 19.30 h.
Xerrada d’Advent de l’Arxiprestat. P. Eduardo Sanz, ocd.
“Adviento: encontrar a Jesús hoy” i testimoni personal d’un laic
Via telemàtica a partir de les 20.30 h.
Diumenge IV d’Advent
Col·lecta Càritas - Nadal del Pobre
Celebració comunitària de la Reconciliació, a les 20.00 h.
Vigília de Nadal. A les 17.00 h, Missa del Pollet
A les 19.30 h, Missa de Nadal.
Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
Sant Esteve, primer màrtir
Celebració de la Sagrada Família
Sant Innocents, màrtirs
Sant Tomàs Becket, bisbe i màrtir
Sant Silvestre, papa

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
Sant Miquel, 44 - Badalona.
Tel. 933 891 659
www.carmelcat.cat/badalona
mail: badalona@carmelcat.cat
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l’informatiu

fem plegats el camí
Com una mare que des del començament del seu embaràs té cura del seu
cos i es prepara per al feliç dia del naixement del seu fill, així podem entendre com ha de ser el temps d’Advent
per a nosaltres els cristians.

Davant de qualsevol esdeveniment
important (familiar, esportiu, unes vacances…) tots sabem que calen uns
preparatius per tal que, quan arribi la
data assenyalada, no quedi res per a la
improvisació.
El Nadal, la festa del naixement de
Jesús, és un succés que portem gravat
en el nostre ADN cristià, com també ho
és la celebració Pasqual del Crist ressuscitat. Per arribar a aquestes dues
dates punteres del nostre calendari, la
litúrgia obre dos camins de preparació
que ens ajuden a comprendre i a celebrar la profunditat del significat de
l’entrega de Déu a humanitat: l’Advent
i la Quaresma.
Tota vinguda (això significa l’advent)
precisa d’un camí que porta al moment

culminant de l’arribada. Hi ha camins
de tota mena: fressats, amples, clars,
però també tortuosos, costeruts, foscos, perdedors... Cadascú de nosaltres,
a l’inici de l’Advent, ens trobem davant
el nostre propi camí, amb les característiques personals i del nostre entorn
particular. Per posar-nos en marxa ens
haurem de valer de les nostres forces,
però també de l’ajuda que ens proporciona la comunitat de creients i la litúrgia pròpia d’aquest temps.
També les nostres tradicions populars ens poden ajudar en el caminar
diari de les quatre setmanes d’espera:
fent el pessebre, preparant la trobada
familiar d’aquests dies, acompanyant
els més petits per a la joia nadalenca,
encomanar la nostra il·lusió als altres...
I, sobre tot, pensar que aquest camí
l’hem de fer amb aquells que van ser
els primers d’arribar a la cova de Betlem aquella nit meravellosa per veure
el nou nat, els pastors, és a dir els més
pobres i desvalguts del món.

Festa de sant Joan de la C reu

RESSONS D’ARREU

Primer carmelita descalç

— Fa pocs dies, en plena segona onada del
Covid-19, hem celebrat la festa del beat
Francesc Palau. La seva biografia també va estar
marcada per una successió d’epidèmies que va
viure intensament. Quan l'epidèmia de còlera
dels anys 1865 i 1868 va devastar el poble
d'Aitona, bressol del beat, la seva família va ser
una de les contagiades. Els malalts del poble
demanaven amb insistència ser atesos per ell
i es va posar al servei dels seus paisans.
El 1870 la febre groga va envair amb violència
Barcelona, davant la dolorosa realitat Palau va
oferir el seu habitatge, que va transformar en un veritable hospital, per acollir els
empestats. Més endavant escriuria: “Hem patit, per causa de l'epidèmia, molts i
horribles combats”. A finals de l'any 1871, a Calassanç, els habitants contagiats
pel tifus, van sol·licitar l'ajuda de les germanes carmelites del Pare Palau. Ell
mateix va anar a visitar a les seves “filles”, ja que moltes d'elles s'havien
contagiat. Al cap de pocs dies va emmalaltir de gravetat i va morir el 20 de març
de 1872 a Tarragona. Tot indica que va ser una altra víctima del tifus contret a
Calassanç. El P. Palau va lliurar la seva vida per atendre els contagiats. (D’un
article de la germana Ester Díaz, cmt)

Dilluns, dia 14, a les 19.30 h
Missa concelebrada presidida per Mn.
Jaume Aymar, rector de la parròquia
de Santa Maria i director de Catalunya
Cristiana.

Agenda d’Advent
- Xerrada d’Advent. El divendres 18, a
partir de les 20.30 h. i per via telemàtica, el P. Eduardo Sanz, carmelita
descalç de la comunitat de Lleida, farà
una reflexió amb el títol “Adviento:
encontrar a Jesús hoy”. La xerrada es
complementarà amb el testimoni personal d’un laic de la parròquia de Sant
Sebastià.
L’activitat, que s’adreça a la nostra
comunitat i a les diferents parròquies
de l’Arxiprestat, es podrà seguir en
directe i en diferit a través de qualsevol reproductor de les xarxes socials.
- Nadal del Pobre. El dissabte 19 i el
diumenge 20, tindrem la col·lecta per
a Càritas, amb el lema “Bon Nadal.
Però per a tothom”.
- Sagrament del Perdó. Dimecres 23,
a les 8 del vespre, celebració comunitària del Sagrament del Perdó.
- Recés diocesà d’Advent. Al canal de
YouTube de l’arquebisbat de Barcelona s’hi pot trobar la reproducció del
Recés d’Advent del dissabte 21 de
novembre, que enguany no ha pogut
ser presencial i s’ha emès per internet. El tema del recés és el treball
pastoral amb el pobres.

Celebració del Nadal
- Missa del Pollet. Dia 24, tarda a les
17.00 h., amb el infants de la catequesi i els fidels que vulguin celebrar la
vigília de Nadal.
- Missa de Nadal. Dia 24, vespre a les
19.30 h. Celebració solemne del naixement de Jesús.
- Pessebres. A partir del dia de santa
Llúcia, quedarà instal·lat el pessebre
de la comunitat que prepara la gent
del Grup del Pessebre.

També hi haurà una mostra de naixements de diferents cultures i països.
- Els Pastorets de l’Esplai . Enguany no ha
estat possible preparar-los i s’han hagut de suspendre.

Les celebracions i els seus
horaris estan supeditats a
la normativa del moment
de les autoritats sanitàries
per la pandèmia.

— La fundació del Carmel de Salamanca és la que, segons santa Teresa, més
dificultats i anècdotes va presentar. La primera nit que passà Teresa i una
companya a la casa, en espera de que arribés una altre grup de monges, era la
“Nit d’Ànimes”. La casa havia estat ocupada per estudiants que la deixaren de
mala gana i molt desarreglada. Escriu Teresa al Llibre de les Fundacions: “Us
asseguro que em venen ganes de riure quan recordo la por de la meva
companya”. Li va dir que no patís, que allà no hi podia entrar ningú. “Mare -li va
dir la monja- si jo em morís aquí, què faríeu vos tota sola?”. Teresa li contestà:
“Germana, si això passés, jo pensaré que cal fer; ara deixim dormir”.
— Les nostres comunitats carmelitanes d’arreu del món no estan al marge de la
pandèmia que afecta tota la humanitat. Aquesta “segona onada” de la malaltia
ha afectat directament alguns religiosos i religioses. En aquest moment concret
la majoria de frares i monges contagiats que ens han comunicat la seva situació
són asimptomàtics o tenen símptomes no excessivament greus. Malauradament,
un religiós de Trento -ja afligit d'algunes malalties i d'edat avançada- no va poder
superar la malaltia. Preguem per tots els germans i germanes afectats i seguim
de prop la seva situació. (D’una nota de la cúria de Roma).

