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Diumenge de Pasqua
Dilluns de Pasqua
Eucaristies a les 9 i a les 19,30
Catequesi d’Adults
Diumenge II de Pasqua
L’Anunciació del Senyor
Sant Estanislau, bisbe i màrtir
Diumenge III de Pasqua
Trobada del Grup Ecumènic i Interconfessional
Catequesi d’Adults
Diumenge IV de Pasqua
Sant Jordi, màrtir
Sant Marc, evangelista
Sant Isidor, bisbe i doctor
La Mare de Déu de Montserrat
Santa Caterina de Siena, verge i doctora
Diumenge V de Pasqua
Comunitat Cristiana Carmelites Descalços

Sant Miquel, 44 - Badalona. Tel. 933 891 659 - Fax 933 896 001
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HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30 (19,15: Vespres)
Dissabtes: 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes: 9’30 (Laudes i Eucaristia), 11’30, 12’30 i 19’00

Confessions: abans de les misses
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l’informatiu

A la catequesi, perquè els nens i
nenes entenguin el significat i la importància de la Pasqua pels cristians,
els expliquem, i les lectures de la Vetlla Pasqual ens ho recorden a nosaltres, com el Poble d'Israel va passar de
l'esclavitud a la llibertat, sortint d'Egipte fins a arribar a la Terra Promesa i
que per aquest motiu els jueus celebren cada any la festa de la Pasqua
(de l’hebreu pésakh), el pas de l’esclavitud a la llibertat.
Els infants entenen així perquè Jesús, seguint la tradició del seu poble,
es va reunir amb els seus amics per
celebrar aquesta festa. És en aquest
moment, explicant el sopar pasqual,
que els iniciem en el concepte d’Euca-

ristia i, també, en el manament de
l’amor i el servei.
Acabat aquell sopar, els expliquem,
Jesús va ser traït i entregat als seus
enemics que aconseguiren que fos
condemnat a mort i que, una vegada
enterrat, al tercer dia ressuscità, tal
com havia dit. Això és el que celebrem
els cristians per Pasqua, el pas de Jesús de la mort a la vida; per nosaltres
el dia més important de l’any.
Nosaltres, els adults, hem d’avançar en aquest significat pasqual. Com
podem aplicar-lo en la nostra vida
personal i comunitària? Quines actituds i hàbits nostres “maten” i quins
donen vida?
Aquesta lluita entre la mort i la
vida comença en el cor de cadascun.
Tots tenim la llibertat per triar i decidir quina actitud cal prendre davant
les circumstàncies que se'ns presenten en un món ple d’incertesa i desassossec. Les injustícies, les mitges mentides que volen passar per veritats i
els egoismes econòmics no ens ho
posen fàcil .
En el temps pasqual que ara encetem, haurem de decidir per quin camí
i amb quina actitud avançarem per
assolir una vida més plena i fecunda
en Jesucrist.

Visita del Pare General

Tómbola solidària

El pare Saverio Cannistrà, general
de l’Orde del Carmel Descalç, que
aquests dies visita la nostra Província Ibèrica de Santa Teresa,
estarà a Badalona el dia 14 d’abril
per reunir-se amb la comunitat de
religiosos i amb els laics.

També l’esplai es solidaritza amb
la tasca del grup de Quart Món. A
la tómbola de la festa de l’esplai
d’aquest any, la “Cracanialada”,
els números dels premis es lliuraran a canvi d’aliments.

Quart Món
El col·legi dels Maristes de la nostra ciutat, dintre de la seva campanya “Operació Kilo.0 - Els necessitats mengen tot l’any”, ha
aportat una quantitat estimable
d’aliments al Grup de Quart Món,
en el marc de la seva habitual
col·laboració amb la nostra comunitat.

Vetlla de la Mare de Déu
S’està organitzant un grup per
pujar amb autocar a Montserrat
el dia 26 d’abril, vigília de la patrona de Catalunya, per assistir a la
Vetlla de la Mare de Déu. La sortida seria a la tarda i el retorn en
acabar la celebració mariana. A la
porteria podreu trobar més informació.

Economia
Volem comentar i compartir amb tots vosaltres les dificultats econòmiques que afecten actualment la nostra comunitat.
En els darrers temps, ja es va haver de recórrer a donatius de la Província per cobrir el cost de les obres de remodelació de la Capella del Santíssim i la il·luminació del presbiteri .
Actualment s’estan arreglant uns vitralls del fons de l’església que estaven molt deteriorats i en perill de trencar-se del tot. Seria bo que ara
nosaltres ens poguéssim fer càrrec d’aquesta despesa, comptant amb la
vostra col·laboració.
Amb aquesta intenció, el Consell Pastoral i la comunitat de religiosos
van acordar posar una caixeta fixa a l’església per recollir donatius i fer
dues col·lectes, els mesos d’abril i maig, per cobrir el pressupost que
puja un miler d’euros.

RESSONS D’ARREU
— La beatificació de la carmelita
descalça María Felicia Guggiari,
coneguda popularment com
"Chiquitunga", ja té data. Serà
el 23 de juny, vigília de sant
Joan, a l’estadi Cerro Porteño
d’Asunción. Sor María Felicia de
Jesús Sagramentat serà la
primera dona del Paraguai
beatificada per un altre sudamericà, el papa Francesc.
— Tot i que santa Teresa tenia pensat fundar un convent a Madrid
no va poder veure complert el seu desig en vida. El cas és que ja feia
temps que ho estava preparant i fins i tot ho comentà al llibre de les
Fundacions. Tanmateix li arribà la mort abans de veure aquest anhel
complert. Teresa va morir l’any 1582 i la fundació madrilenya no
arribà fins quatre anys més tard.
— L’any 2011, els carmelites descalços van haver de deixar la seva
presència a la província equatoriana de Sucumbíos a causa de les
pressions integristes que aprofitaren la jubilació del bisbe carmelita
Gonzalo López Marañón (1933, Medina del Pomar, Burgos – 2016,
Luanda, Angola), amb 40 anys al servei de les poblacions indígenes
d’aquella zona. Set anys després, les comunitats catòliques de la
demarcació demanen a la Santa Seu el retorn dels missioners
teresians, defensant la seva gran tasca a favor d’una “Església
senzilla i propera a la gent, comunitat de comunitats, ministerial,
encarnada en les cultures, participativa, que "camina amb els dos
pes" (la fe i la vida), que dona importància als laics i de manera
especial a les dones.”

