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Sant Justí, màrtir
Sant Carles Luanga i companys, màrtirs
20 h. Vespres de Corpus. Pregària oberta a tothom
Sant Bonifaci, bisbe i màrtir
El Cos i la Sang de Crist (Corpus)
Primeres comunions a les 11 h. No hi ha eucaristia a les 11,30 h.
Col·lecta per Càritas
Final de curs Catequesi
El Sagrat Cor de Jesús
Final de curs Catequesi d’Adults
L’Immaculat Cor de Maria
Diumenge XI de durant l’any
Sant Eliseu, profeta
Final de curs Esplai Mar Blau i Esplai Cra-Crac
Diumenge XII de durant l’any
El Naixement de Sant Joan Baptista
Diumenge XIII de durant l’any
Sant Ireneu, bisbe i màrtir
Sant Pere i Sant Pau, apòstols

HORARI D’EUCARISTIES
Feiners: Matí: 8 (7,45: Laudes) i 9. Tarda: 19,30
Dissabtes: Matí: 8 i 9. Tarda: 19 i 20,30
Diumenges i festes:
Matí: 9,30 (Laudes i Euc.), 11,30 i 12,30
Tarda: 19 i 20,30 (castellà)
Confessions: abans de les eucaristies
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De la fortalesa pasqual a la fidelitat quotidiana
Hem deixat el temps
pasqual enrera. Al llarg
d’aquestes setmanes
hem posat de relleu
que Jesús continua
present enmig de la
comunitat dels deixebles, tot i que d’una
manera diferent. Ell ha complert la seva missió. Ara toca als deixebles. La
seva presència física ja no és necessària. Durant tres anys han escoltat les
paraules del Mestre, han compartit estones inoblidables com la de l’últim sopar, han experimentat la feblesa de la seva decisió de seguir-lo i l’han abandonat. Tanmateix, ell ha tornat al camí de llurs vides per començar de nou
amb l’empenta interior de l’Esperit i la lliçó ben apresa de la seva fragilitat.
Jesús –i ara com a Senyor ressuscitat– torna a confiar en ells i els encomana la missió de ser els seus continuadors en proclamar el missatge de les
benaurances i de l’amor il·limitat de Déu Pare. Han tastat l’èxit i el fracàs,
l’alegria del seguiment i la tristesa de la covardia. Són conscients de la seva
debilitat. Han entès que solament ell –el seu únic Senyor– omple els seus
buits, redreça els seus genolls vacil·lants, inflama el seu cor desencisat.
Jesús els dóna plena llibertat, però no els deixa sols amb la seva fragilitat.
D’ara endavant serà el seu camí, la seva veritat i la seva vida. Han fet tot un
camí de creixement i de maduració. Ara ja són adults per actuar responsablement perquè l’Esperit, que animava el mateix Jesús, és l’Esperit que orienta, revifa i compromet les seves vides a favor de l’evangeli. A.B.

Consell Pastoral Permanent

Trobades de Formació
sobre el “Llibre de la Vida” de santa Teresa de Jesús
Dia 31 de maig

Fundació del nou Carmel
Elisa Aymerich, carmelita descalça de Terrassa
VESPRES DE CORPUS
Fi de curs Grup de pregària - Pregària conjunta
Pel proper dia 3 de juny, a les 8 del vespre,i per tancar
aquest curs, el Grup de Pregària, juntament amb el de
Litúrgia, en el marc del programa “Estrènyer lligams”,
conviden tota la comunitat a una nova trobada de pregària conjunta.

Temes tractats al darrer consell del dia
18 de maig:
• Organització de la vetlla de Pentecosta,
preparada pel Grup de Litúrgia, amb el
lema d’enguany: “Estrènyer lligams”.
• Obres del campanar. Dels dos pressuposts presentats, es va escollir el més
econòmic, tot i que el seu cost puja
gairebé 67.000 euros. Es buscaran
possibles subvencions per part les
institucions, o bé un préstec de la Província Carmelitana. Tanmateix, s’han
d’estudiar diferents campanyes per
recollir ajuda de tota la Comunitat.
• Programació de les properes Festes
del Carme. Enguany la novena anirà a
càrrec del nou rector de la parròquia de
Santa Maria, mossèn Joaquim Vidal. La
resta del programa es publicarà properament.
• S’anuncia una trobada de reflexió i diàleg dels joves de la casa, pel dia 6 de
juny, per parlar de temes del seu interès
• També s’informa de la representació
que oferirà el nou grup de teatre “En
veu alta” (veure programa a part).
• El rebost de Quart Món es troba sota
mínims i amb aquest motiu es demana
la collaboració de tothom per recollir
aliments. Per això hi ha “el cabàs solidari” a l’esglèsia. Tanmateix s’ha preparat una campanya de recollida de
productes bàsics (arròs i llegums especialment) entre els nens del Esplai CraCrac. Esperem la vostra solidaritat i
ajut.
• Finalment, es convoca el Consell Plenari de la Comunitat pel dia 5 de Juliol,
a les 8 del vespre. NC

El Grup de Teatre “En veu
alta” participa en el fi de curs
de l’Esplai Mar Blau convidant-los a presenciar l’assaig
general de l’obra “El malalt
imaginari”.
El pare Agustí Borrell, provincial, celebrarà les seves
Noces d’Argent d’ordenació
sacerdotal amb una eucaristia que se celebrarà el dia 24,
a les 6 de la tarda.
El regidor de Joventut de
l’Ajuntament de Badalona va
girar una visita a l’Esplai
Cra-Crac per conèixer de
primera mà el nostre funcionament.
“Ajuda’ns a ajudar” és el lema d’enguany per a la
col·lecta especial per Càritas
que es farà el diumenge dia
6, festivitat del Corpus.
Per tenir informació al dia de
totes les activitats de la comunitat, visiteu la nostra
pàgina web:
www.carmelcat.cat/badalona

