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La Presentació del Senyor
Dia de la Vida Consagrada
Benedicció de les candeles a totes les misses
Santa Àgata, verge i màrtir
Sant Pau Miki i companys, màrtirs
Diumenge V de durant l’any
Santa Escolàstica, verge
Santa Eulàlia, verge i màrtir
Diumenge VI de durant l’any
Campanya contra la Fam
Dimecres de Cendra
Imposició de la cendra a totes les misses
Diumenge I de Quaresma
La Càtedra de sant Pere
Diumenge II de Quaresma

Durant la Quaresma, cada divendres a les 8 de
la tarda, tindrem una reflexió amb del Viacrucis.

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

Comunitat Cristiana
Carmelites Descalços de Badalona
Febrer 2021 - Número 303

Encetem el mes de febrer (dia 2)
amb la festivitat de la Presentació
del Senyor, una nova manifestació
de Jesús després de llum de la nit
del seu naixement, de la llum de
seva Epifania, de la presentació al
temple, del seu baptisme... Llum
que va il·luminar els ulls de Simeó ,
llum que ens envolta i ens fa radiants.

Més endavant, tot just encetem la
segona quinzena del mes (dia 17),
s’inicia la Quaresma amb la imposició de la centra, una antiquíssima
tradició que inicialment estava reservada als penitents que havien
de ser reconciliats per Pasqua i
que després va passar a tots els
fidels.

La Quaresma té des de sempre
una dimensió social que convida a
viure la «sobrietat» que lloa Déu i
és profitosa als pobres de la terra.
És el temps del dejuni: un temps
per a la moderació, el sacrifici, el
donar-se als altres, el reconeixement de les males accions, el penediment i la confessió. És malgastadora la nostra comunitat? És dolent enviar residus a comunitats de
baixos ingressos o pobres per a la
seva eliminació, o negar-se a acceptar residus procedents d'altres
comunitats? Som malgastadors
personalment, en menjar massa,
en cedir a la moda excessiva, en
sobreescalfar les nostres llars, en
usar excessivament l'electricitat,
en viatjar i conduir els nostres cotxes sense necessitat, en no reciclar, o en utilitzar productes que
creen residus químics innecessaris
i tòxics? I coses per l'estil. Aquestes qüestions s'integren en
«l'ascesi quaresmal», que, al seu
torn, s'integra en la litúrgia de la
Quaresma.

La Presentació del Senyor.
El dimarts dia 2 de febrer se celebra la
popular festa de la Candelera i la Jornada de la Vida Consagrada. A les Eucaristies del matí i la tarda i haurà la
benedicció de candeles.
Quaresma
El dia 17, Dimecres de Cendra, hi haurà imposició de la cendra en totes les
misses del dia. Cada divendres a les 8
de la tarda, tindrem una reflexió quaresmal amb del Viacrucis.

Grups
Al igual que les celebracions pastorals,
l’activitat dels grups de la comunitat es
va mantenint al ritme marcat per la
pandèmia i les normatives per fer-hi
front. Els voluntaris de Quart Món,
amb totes les precaucions, continuen
atenent les famílies necessitades. Altres grups utilitzen les xarxes socials
per mantenir el contacte i l’activitat.
També l’esplai i la catequesi estan en
contacte amb els infants.

Comiat
A finals de gener el P. Justin Singh ha retornat a l'Índia. Després d’un any i mig d’estudis a Salamanca, va passar dos anys
a Lleida i finalment, pel setembre de 2016, va venir a Badalona on s’hi ha estat fins ara. La seva aportació pastoral a les
comunitats que l’han acollit ha estat inestimable i deixa en
nosaltres un record perdurable.

Codi canònic. Dels deures i drets dels fidels laics
El papa Francesc ha introduït una
petita modificació en el redactat d’un
cànon del Codi de Dret Canònic (la
substitució de l’expressió homes laics
per laics) posant així al seu lloc una
pràctica que ja es venia fent a les nostres esglésies.
El cànon en qüestió especifica que:
“Els laics d'una edat i uns dons determinats per decret de la Conferència
Episcopal podran ser assumits permanentment, mitjançant el ritu litúrgic
establert, en els ministeris de lectors i
acòlits (...)”. És a dir, que els laics, homes i dones, poden exercir de lectors,
servir l’altar i distribuir la comunió, de

ple dret. Tot i que, com dèiem, aquesta pràctica ja fa temps que és habitual,
no deixava d’estar lligada al criteri del
rector o prevere de torn. Ara, doncs,
queda prou clar que les dones estan
assimilades als homes en aquests serveis religiosos.
Aquest decret, que si bé serveix per
desacomplexar els sectors més rigoristes, no significa que l’Església hagi fet
cap pas endavant vers l’accés de la
dona als ministeris ordenats. De fet, el
Papa distingeix ben clarament entre
sacerdoci ordenat i sacerdoci baptismal al que hi pertanyen tots els batejats.

RESSONS D’ARREU
— Aquest 25 de gener s’ha complert el 450è aniversari de la fundació
del convent d’Alba de Tormes per santa Teresa de Jesús, l’any 1571. Al
descriure aquesta fundació al llibre ‘Les fundacions’, Teresa no s’estén
massa i parla més de les persones que la van facilitar: Francisco Velázquez, tresorer de la Universitat de Salamanca, i la seva esposa Teresa
de Layz. Sobre el naixement l’esposa, la santa escriu: “doncs, havent
tingut ja quatre filles, quan va néixer Teresa els seus pares s’entristiren
molt en veure que també era noia” (F 20.2); i es queixa de l’actitud dels
qui, sense fixar-se en els judicis de Déu, imitant la conducta dels pares
de Teresa de Layz, menyspreen la condició femenina en favor de la
masculina. I ho fan “sense saber els grans béns que poden venir de les
filles ni els gran mals dels fills”; perquè “quants de pares es trobaran a
l’infern per haver tingut fills, i quantes mares es veuran al cel per mitjà
de les seves filles!” (F 20, 3). Recordem aquí com la santa és una gran
defensora del feminisme i que té plena consciència que la dona del seu
temps és una autèntica marginada per raó del seu sexe.
— El Carmel descalç a Portugal, que el 1834 també va patir els efectes
de la desamortització decretada pel govern del país, es va anar recuperant mitjan el segle XX. Primer les monges van tornar a obrir alguns
monestirs i posteriorment, amb la col·laboració de la província de Navarra, els frares van recuperar l’estatus de província l’any 1982. Actualment hi ha 7 comunitats de frares i 9 de monges. El seu projecte més
innovador es la Domus Carmeli, un centre internacional dedicat a alimentar i renovar el carisma marià de l’orde i a la formació espiritual.

— Si el mes passat parlàvem dels cristians de la República d’Indonèsia,
ara donarem un apunt de la Federació Malàisia, també de majoria musulmana i altres minories religioses, entre les quals 9% de cristians. A la
ciutat de Kota Kinabalu, a l’illa de Borneo, acaben de celebrar el 90è
aniversari de la presència de les carmelites descalces, entre les quals
hi ha la mare Consuelo de Jesús, que va deixar Espanya amb 32 anys
per incorporar-se al monestir de la ciutat. Va ser superiora de la comunitat durant més de 30 anys i als seus 93 anys gaudeix de bona salut.

