Comunitat Cristiana Carmelites Descalços de Badalona
Juliol, agost i setembre 2021 - Número 308

l’informatiu

HORARI D’ESTIU DE LES EUCARISTIES
Dies feiners juliol: 9.00 i 19.30 (19.15 Vespres)
Dies feiners agost: 19.30 (19.15 Vespres)
Dies feiners a partir de setembre: 8.00, 9.00 i 19.30
(19.15 Vespres)
Dissabtes: 9.00 i 19.00
Diumenges i festius: 11.30, 12.30 i 19.00

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

Una de les denominacions més populars de la Mare de
Jesús de Natzaret és la de Maria del Carme, en referència
al Mont Carmel, la muntanya en la qual el profeta Elies va
demostrar que el Déu d’Israel és el veritable. En aquest
mateix lloc, segles més tard, alguns creuats es van retirar
cercant la solitud de la vida eremítica. Aquest grup...
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STELLA MARIS
seria l’arrel d’un nou orde religiós de vida apostòlica i contemplativa: els carmelites.

Maria esdevingué la germana, la patrona i protectora
dels anomenats des d’aleshores, segons les seves constitucions, Germans de la
Benaurada Verge Maria del
Mont Carmel.
La Bíblia celebra la bellesa de
la muntanya del Carmel, una
bellesa que l'Església veu en
Maria, la qual és anomenada
també Estel de la mar (Stella
maris). Per això és invocada i
celebrada com a patrona per
molta gent de les nostres viles costaneres.
Sant Bernat de Claravall dei-

xà escrit: “Si bufen els vents
de la temptació, si et llencen
contra les roques de la tribulació, mira l’estrella, invoca
Maria; si et colpegen les onades de l’orgull, de l’ambició
de l'enveja, de la rivalitat, mira l'estrella, invoca Maria”.

Els carmelites, en les seves
dues branques (de l’Antiga
Observança i Descalços), el
dia de la festa de la nostra
germana gran li cantem amb
joia el Flos Carmeli, la coneguda pregaria atribuïda al frare sant Simó Stock:
“Flor del Carmel,
vinya florida,
resplendor del cel,
verge singular”.
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Assumpció de la Benaurada Verge Maria
Patrona de Badalona
Sant Bernat, abat i doctor de l’Església
Sant Pius X, papa
Diumenge XXI de durant l’any
Sant Bartomeu, apòstol
Santa Maria de Jesús Crucificat Bouardy, carmelita descalça
Santa Teresa de Jesús Jornet, verge
Santa Mònica
Sant Agustí, bisbe i doctor de l’Església
Diumenge XXII de durant l’any
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Santa Teresa Margarida Redi, carmelita descalça
Sant Gregori el Gran, papa i doctor de l’Església
Diumenge XXIII de durant l’any
Sant Pere Claver, prevere
Diumenge XXIV de durant l’any
Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de l’Església
Exaltació de la Santa Creu
Mare de Déu dels Dolors
Sant Corneli, papa, i sant Cebrià, bisbe, màrtirs
Sant Albert de Jerusalem, bisbe, legislador dels Carmelites
Diumenge XXV de durant l’any
Sant Andreu Kim Taegon i companys, màrtirs
Sant Mateu, apòstol i evangelista
Sant Pius de Pietrelcina, prevere
Mare de Déu de la Mercè, patrona de l’arquebisbat de Barcelona
Diumenge XXVI de durant l’any
Sant Vicenç de Paül, prevere
Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael
Sant Jeroni, prevere i doctor de l’Església
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Sant Tomàs, apòstol
Diumenge XIV de durant l’any
Diumenge XV de durant l’any
Sant Lluís Martin i M. Cèlia Guerin, esposos
Santa Teresa dels Andes, carmelita descalça
Tridu Mare de Déu del Carme
Sant Bonaventura, bisbe i doctor
MARE DE DÉU DEL CARME
(veure programa a part)
Diumenge XVI de durant l’any
Sant Elies, profeta
Santa Maria Magdalena
Santa Brígida, religiosa, patrona d’Europa
Sant Jaume, apòstol
Sant Joaquim i santa Anna
Santa Marta
Sant Ignasi de Loiola, prevere

Festes del Carme
Celebracions religioses
Dies 13, 14 i 15, a les 19.30 h.
Tridu a càrrec del P. Juli González, carmelita de la nostra comunitat.
Dia 16, Festa de la Mare de Déu del Carme
Matí: misses a les 9 i a les 12 del matí.
Tarda, a les 19 h. Missa solemne, presidida pel P. Jordi Latorre, salesià,
director de l’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco.

Sardanes amb la Cobla Marinada
Dia 11, a partir de les 20 h, al pati.
50è aniversari de l’antiga Colla Sardanista Gavina de la comunitat.
Organitza Badalona Sardanista
Concerts a l’església (després de la missa de la tarda)
- Dia 14 - Lluís Platero, recital poètic-musical
Una mar en pau és possible
- Dia 15 - Cor Dos x Quatre.
Cantem amb el cor
- Dia 16 - Deu anys de Cantates Solidàries de Bach
Magnificat de J.S. Bach BWV 243
Solistes i orquestra del Conservatori de Música de Badalona

AGOST

Horari de Misses a l’estiu.
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Dies laborables d’agost, misses a les esglésies més properes:
Monestir de la Divina Providència a les 8 h.
Parròquia de Sant Josep a les 11 h.
Parròquia de Santa Maria a les 20 h.
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Diumenge XVIII de durant l’any
Sant Joan Maria Vianney, prevere
La Transfiguració del Senyor
Sant Albert de Tràpani, carmelita
Diumenge XIX de durant l’any
Santa Teresa Beneta de la Creu, carmelita
descalça, verge i màrtir, patrona d’Europa
Sant Llorenç, diaca i màrtir
Santa Clara, verge
Sant Maximilià Maria Kolbe, prevere i màrtir

Juliol, dies laborables: 9 i 19.30 h.
Agost, dies laborables: 19.30 h.
Diumenges horari habitual: 11.30, 12.30 i 19 h.

L’esplai va de colònies i campaments. Més de 100 nens i nenes de l’esplai
i una trentena de monitors aniran de colònies i campaments del 21 al 30 de
juliol. Els més petits a Begudà, els més grans grandets plantaran un campament a Cerbi i el grup dels Isard, els més grans, aniran a Cantàbria.

Ressons d’arreu

Perseverança
Una de les característiques del nostre
temps és la immediatesa. Ens hem
acostumat a obtenir-ho tot a l'instant,
sense espera i sense esforç. Tenim la
tendència i el costum d'abandonar i
substituir ràpidament tot allò que no
funciona o que simplement no ens
agrada: els aparells, els instruments, la
feina, fins i tot les relacions personals.
Ens trobem en una època de poques
conviccions, de Iligams inestables i de
canvi fàcil i constant en molts àmbits.
Una conseqüència associada a la fluïdesa del modern estil de vida és la feblesa dels compromisos personals. Hi
ha qui afirma que no és possible adquirir compromisos «per a tota la vida», quan tot està tan obert al canvi.
Fins i tot s'argumenta que no és bo ni
és humà comprometre's a res a llarg
termini, perquè la nostra manera de
ser i de pensar va evolucionant amb el
temps, igualment com canvia el nostre
organisme i com canvia el context en
el qual vivim. En realitat, plantejaments d'aquesta mena poden portar a
la dispersió, a la incongruència i a la
inestabilitat.
És cert que prenem les decisions amb
les dades que tenim en un moment
determinat, i que noves informacions
o noves experiències ens poden aconsellar decisions diferents: allò que ens
sembla bo o possible un dia, pot resultar negatiu o inassolible més enda-

vant. Tanmateix, la persona humana
necessita créixer amb constància i
avançar en una direcció, amb uns objectius clars i assumits conscientment.
El canvi és necessari en la vida humana, i l'adaptació a les noves circumstàncies ha de ser permanent, però
sempre amb coherència i amb fidelitat
als ideals i a les persones. La perseverança en els compromisos presos no
és un signe d'immobilisme ni de falta
de Ilibertat; més aviat és una demostració de maduresa i fortalesa.
Sense perseverança, la nostra vida
perd el rumb i el sentit, i resta a mercè
de les circumstàncies i de la improvisació i, paradoxalment, aleshores perdem el control de nosaltres mateixos i
deixem de ser veritablement lliures.

— El cantautor i escriptor biscaí
Gontzal Mendibil (Zeanuri, 1956),
amb una extensa i sòlida obra, és
l’autor de molt coneguda i emblemàtica cançó Bagare, un himne a la
unitat de la llengua i el poble basc.
Ara està a punt de treure un llibre i
un disc sobre l’obra poètica de sant
Joan de la Creu, amb els versos traduïts al basc pel carmelita P. Luis
Baraiazarra. Mendibil qualifica de
magistral la traducció del P. Luis, ja
que els versos "han passat al basc
amb la mateixa mètrica i rima que
l'original i amb el mateix sentit",
explica. "És un autèntic treball d'artesania, i per això li vaig proposar
musicar-los".
— Entre les anècdotes que s’han
recollit sobre la fundació del convent de la Santa d’Àvila construït
sobre la casa natal de santa Teresa, n’hi ha una de ben curiosa que
volem compartir. Es tracta d’un
arbre de la serralada avilesa
“miraculós”. Segons cròniques antigues, “de este nogal se hicieron
las rejas de la capilla mayor y capillas particulares que son nueve, las
puertas de la portería, iglesia y
cancela y otras muchas que están
en piezas comunes que todas pasan de treinta; los bancos del coro

y de la iglesia; las mesas del refectorio; los cajones de la sacristía,
que solo los de los ornamentos tienen treinta navetas y cajones donde hay tablones de más de seis varas de largo y cerca de dos de ancho. Y además de ésto, sobraron
tres carros de tablones que se dieron a diferentes partes. Todo lo
cual salió de este prodigioso nogal.
Voz era común entre los religiosos
que se manifestaba, y a verdad mirando la multitud de piezas que de
él se hicieron, aunque era tan grande, no parece posible que sirviese
para tanto sin que Dios lo multiplicase. Providencia que nos da bien a
entender la que Su Majestad tenía
con esta casa”.
— La gruta d’Elies del Mont Carmel és molt visitada per pelegrins
de les tres religions monoteistes.
Elies, home de Déu, profeta ardent
i primer gran defensor del Déu
únic, és reconegut tant pel judaisme, com pel cristianisme i l’islam
como a model i mestre espiritual.
La tradició islàmica honora i venera
Elies i l’Alcorà li reserva dues sures
(capítols). El catecisme de l’Església
Catòlica el cita com a model de vida cristiana, de recerca i de passió
per Déu: «és el pare dels profetes,
de la generació dels qui busquen
Déu».

