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Eucaristies a les 9 i a les 19.30. Se suprimeix la de les 8 del matí.
Sant Atanasi, bisbe i doctor - Catequesi d’Adults, 20.00 h.
Sant Felip i sant Jaume, apòstols
Xerrada “Unció dels Malalts, font de vida”, pel P. Jesús Sans, ocd
Sant Àngel de Sicília, carmelita, prevere i màrtir
Confirmacions a la Missa Familiar
Diumenge VI de Pasqua
Celebració Pasqua del Malalt i Sagrament de la Unció, 11.30 h.
Sant Joan d’Àvila, prevere i doctor de l’Església
Sant Anastasi, màrtir, copatró de Badalona. Festa local.
Eucaristies a les 9 i a les 19.30. Se suprimeix la de les 8 del matí.
L’Ascensió del Senyor
Sant Maties, apòstol
Sant Isidre llaurador
Sant Simó Stock, carmelita - Catequesi d’Adults, 20.00 h.
Vetlla de l’Esperit i sopar de germanor. A partir de les 20.30 h.
Diumenge de Pentecosta
Primeres comunions a les 10.30 h. No hi ha missa a les 11.30 h.
Santa Maria Magdalena de Pazzi, carmelita
Sant Felip Neri
La Santíssima Trinitat
Primeres comunions a les 10.30 h. No hi ha missa a les 11.30 h.
Trobada Grup Ecumènic i Interreligiós, a les 20.00 h.
La Visitació de la Mare de Déu
Comunitat Cristiana Carmelites Descalços

Sant Miquel, 44 - Badalona. Tel. 933 891 659 - Fax 933 896 001
www.carmelcat.cat/badalona - Facebook: carmelites descalços badalona
badalona@carmelcat.cat / www.stj500.cat
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
“Alegreu-vos i celebreu-ho”
Escriu el papa Francesc a l'exhortació apostòlica “Gaudete et
exultate” que ha proclamat aquests
dies de Pasqua: "A les Benaurances
es dibuixa el rostre del Mestre, que
nosaltres estem cridats a transparentar en la quotidianitat de les
nostres vides. Aquí la paraula
«feliç» o «benaurat», passa a ser
sinònim de «sant», perquè expressa
que la persona que és fidel a Déu i
viu la seva Paraula aconsegueix, en
el lliurament de si mateix, la veritable felicitat."
El document és una crida intencionada als cristians a viure en santedat “activa”. Una santedat que té
les seves arrels en la pràctica religiosa “en positiu”, en “fer” allò que
creiem. Una acció que té dos vessants prou coneguts: estimar Déu i
els altres. La contemplació i l’acció.
Per això, el papa Francesc ens
convida a cercar la santedat a partir
de les Benaurances, la més positiva
de les “lleis de Déu”, que posen
l’accent en la realitat humana, la
pobresa, la feblesa, la concòrdia, el
viure amb sinceritat. I ho fa obviant
tota acció negativa (no facis això o
allò, no diguis mentides, no robis,

no...) que caurà per sí sola pel sol
fet d’estimar.
Aquesta és la santedat de la qual
ens parla el papa, i ho certifica amb
aquestes paraules: “No es pot estimar el silenci i defugir la trobada
amb l'altre, desitjar el descans i rebutjar l'activitat, buscar l'oració i
menysprear el servei. Tot es pot
acceptar i integrar com a part de la
pròpia existència en aquest món, i
s'incorpora en el camí de santificació. També som cridats a viure la
contemplació enmig de l'acció, i ens
santifiquem en l'exercici responsable i generós de la pròpia missió.”

Confirmacions
El dissabte dia 5 de maig, durant la Missa Familiar de les 7 de la tarda,
nou joves de la nostra catequesi rebran el sagrament de la Confirmació
de mans del nostre arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella. Ells i
tota la comunitat celebraran amb gran joia aquesta festa a la qual tothom hi és convidat.

Celebració de la Primera Comunió
Els diumenges 20 i 27 de maig 30 nens i nenes de la catequesi faran la
seva primera comunió. Les celebracions començaran a dos quarts d’onze
del matí. Per aquest motiu, l’Eucaristia de dos quarts de dotze d’aquests
dos diumenges queda suprimida. La reunió prèvia amb totes les famílies
serà el dimarts dia 8 de maig a les 9 del vespre.

Pasqua del Malalt
Divendres, 4 de maig, a les 5 de la tarda, xerrada animada pel P. Jesús
Sans amb el títol “Unció dels malalts, font de vida”.
Diumenge 6 de maig, a l’Eucaristia de 2/4 de 12, celebració de la Pasqua
del Malalt i administració del Sagrament de la Unció a les persones que
ho desitgin.

Vetlla de l’Esperit
El dissabte dia 19 de maig, a dos quarts de nou del vespre, celebrarem
comunitàriament la Vetlla de la festivitat de la Pentecosta. Ho farem
amb joia al pati i tot seguit tindrem un sopar de germanor.

Visita del P. General
El dia 15 d'abril, el pare general de l'Orde del Carmel teresià Saverio Cannistrà va visitar la nostra comunitat de Badalona, dins el programa de
visites pastorals als convents de la Província Ibèrica de Santa Teresa.
El P. Saverio va presidir l’Eucaristia concelebrada del migdia i va passar
tota la jornada amb els religiosos. També va voler reunir-se amb els laics
de la comunitat per assabentar-se de l’activitat social i pastoral i va fer
un breu informe sobre l'estat actual de l'Orde i les seves esperances de
futur.

RESSONS D’ARREU
— Aquest any se celebra el 150 aniversari del retorn dels Carmelites
Descalços a Espanya, després que les lleis de desamortització de 1835
havien promogut l’expulsió dels religiosos i la incautació dels seus
bens. Unes dècades després, quan el govern autoritzà el retorn dels
religiosos, es va poder reobrir el convent de Markina al País Basc,
l’any 1868. Fins a l’any 1891, però, no es va poder tornar obrir un
convent a Catalunya, el de Tarragona. Tanmateix, les propietats
confiscades ja no es pogueren recuperar.
— Els carmelites descalços de Venècia, en col·laboració amb el
Consorci del Vi de Venècia i la Universitat de Pàdua i Milà, han
experimentat amb les varietats de vins de la zona del Véneto al seu
hort (el Jardí Místic, així l’anomenen), situat darrera de l’església de
Santa Maria de Natzaret i el convent que tenen davant del pont dels
Scalzi del Gran Canal, a tocar de l’estació de Santa Lucia. De la
selecció genètica dels raïms, se’n va fer una plantada de ceps que ha
donat el seu fruit. La recol·lecció, feta a la manera tradicional, ha
permès una primera producció manual de 1500 ampolles d’un vi que,
segons diuen, “té el sabor de Venècia, que és el que volíem”. Segons
comenta el prior, això no deixa de ser un assaig de cara a augmentar
producció que pensen destinar als restaurants de la ciutat, després
de guardar-se’n algunes ampolles per al seu consum, és clar.
— “Catalunya Cristiana” torna a ser notícia. I aquesta vegada ho és
per la decisió de donar un pas endavant en la millora i modernització
del seu disseny que la fa molt més manejable i accessible als lectors.
Fruit d’una iniciativa de Mons. Joan Jarque i Mn. Francesc Malgosa,
ara fa més trenta-vuit anys, la publicació ha anat adaptant-se als
temps tant en continguts com en format, i es manté com una eina
necessària per als cristians que volen estar ben informats del que
passa i és l’Església en el nostre país. Felicitats!

