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Tot és gràcia
P. Agustí Borrell. ocd
El confinament obligat a causa de
l’epidèmia del coronavirus ha creat una
situació nova en molts aspectes, i ha
portat canvis notables en la vida
quotidiana de moltes persones arreu del
món. També ha provocat novetats
significatives en la vida cristiana. Una de
les conseqüències més evidents en aquest
sentit ha estat el tancament de les
esglésies i la impossibilitat de participar
en els sagraments o en celebracions tan
importants com les de Setmana Santa.

Molts cristians ho han rebut amb
sofriment i fins i tot amb incomprensió.
Som conscients de la importància de
l’eucaristia i dels altres sagraments, i
estem acostumats a viure’ls com un
element habitual per alimentar i expressar
la fe.
Aquesta experiència excepcional i tan
inesperada pot ser una bona ocasió per
anar a fons en la nostra fe. Ara es tracta
de saber viure com a creients amb la

mateixa intensitat de sempre en una
situació diferent, en la qual no comptem
amb els instruments que habitualment ens
hi ajuden. És l’ocasió de comprovar i de
consolidar la fortalesa de la pròpia fe. La
relació amb Déu es pot mantenir plenament en qualsevol situació, per difícil i estranya que sigui. Així ho han fet tants cristians al llarg de la història quan, per raons
diverses, no podien accedir als sagraments
o no podien disposar del suport de la comunitat cristiana. Ara més que mai podem
prendre consciència de la proximitat real
de Déu a cadascú de nosaltres.
En la situació actual ens pot il·luminar
la reflexió de Teresa de l’Infant Jesús, santa
Teresina, pocs mesos abans de morir: «Si
un matí em trobeu morta, no us entristiu;
serà senzillament que el Papà, el bon Déu,

Santa Teresa de l’Infant Jesús

m’ha vingut a buscar. Certament que és
una gràcia gran rebre els sagraments; però
quan el bon Déu no permet que sigui així,
també està bé... tot és gràcia» (Quadern
groc 5.6.4). Sí, tot és gràcia si ho sabem
viure amb actitud de fe i esperança, mentre esperem de poder retornar aviat a la
vida de les nostres comunitats cristianes.

Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona
PREGÀRIA INTERRELIGIOSA EN TEMPS DEL COVID 19
Des de la Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona, nosaltres, creients, reunits en la
presència del Déu de la vida i de la benedicció que obre la seva mà per a aixecar de la
pols el pobre, el desvalgut i el malalt, confiem en Ell.

manització i de la mort, volem treballar allà
on estem per a la veritat.
Estimem sense exclusions de qualsevol tipus
i sense condicions tots els afectats del COVID 19 de tots els països, totes les religions i
condicions socials. Ens solidaritzem amb
llurs famílies, en particular amb els avis, segons les herències ètiques i espirituals de
les tradicions religioses. Déu és amor, paciència i misericòrdia.

No creiem en la fatalitat de la malaltia i de
la mort. Confiem en la recerca mèdica, en la
solidaritat humana, i també en el poder de
la pregària i la meditació que ens porta a la
pau interior i ens reconcilia amb nosaltres
La nostra fe és Compromís, es esperança, és
mateixos i amb la Divinitat.
amor. És una fe que troba el seu inici, el seu
Esperem en Ella, ens comprometem a lluitar sentit i el seu final en el Déu de la vida, de la
contra les forces de la malaltia de la deshu- benedicció i de la pau.

Celebració de la Vetlla Pasqual
A casa nostra, els religiosos van celebrar la Vetlla Pasqual en comunió amb tota
la comunitat que habitualment es reuneix per festejar l’alegria de la Pasqua de
Resurrecció. Les circumstàncies han fet que enguany la celebració es fes a porta
tancada, tanmateix es va poder seguir en directe pels mitjans audiovisuals.

De l’homilia del P. Jesús

La resurrecció ha d´il·luminar les nostres vides
i les nostres foscors, els nostres desànims, la
nostra manca de sentit, els nostres dubtes,
les nostres malalties, les nostres soledats...
per dir-nos que no són la darrera paraula.

La resurrecció ha d´il·luminar també les foscors de la humanitat, la violència de tantes
guerres, el terrorisme, la pobresa, la injustícia, el racisme, l´atur que fa passar per dificultats a moltes famílies... i de manera cruel tantes morts i malalts per la pandèmia mundial
del coronavirus. Tampoc aquestes fets tindran la darrera paraula.
Cal reconèixer, valorar i aplaudir que enmig de tantes foscors hi trobem persones generoses, acollidores, amb esperit de servei o d´ajuda que encenen petites llums
d´esperança...

(Escoltar tota l’homilia)

ELS NOSTRES GRUPS

Durant aquestes setmanes de confinament
els voluntaris de Quart Món continuen
amb la seva tasca de repartiment d’aliments, malgrat les limitacions de personal
que s’han vist una mica compensades amb
el recolzament d’alguns joves de l’esplai.
El passat 8 d’abril, es van rebre de la Comunitat Europea 13.545 kg de paquets d’aliments que es van haver de descarregar i
guardar a les nostres dependències. Sembla un bon estoc, però cal tenir en compte
que setmanalment s’entreguen prop de
1000 kg. de menjar per atendre les 140 famílies assignades pels Serveis Socials de
l’Ajuntament de la nostra ciutat.

El grup de Tercer Món-Cuba ha suspès momentàniament els enviaments a Matanzas.
Tan aviat com sigui possible, es reprendrà
la crida per recollir medicaments i continuar les remeses. S’està en contacte permanent amb la comunitat de Matanzas. Allà,
el Covid-19 també té retinguda la població,
cosa que es fa difícil a causa de la gran
mancança d’aliments i la necessitat de buscar-se la vida en llargues cues per poder
tenir algun accés al menjar. Les celebracions religioses també estan suspeses.
Pel que fa a l’esplai i la catequesi, ambdues
activitats estan suspeses temporalment.
Les colònies d’estiu estan a l’aire i les primeres comunions s’han ajornat fins a començaments del nou curs.
Els grups de Pregària, Litúrgia, Pastoral de
la Salut, Viatge Interior, Carmel Ecumènic i
Interreligiós i Catequesi d’Adults, també
estan inactius, tot i que alguns han pogut
tenir alguna interactuació entre ells gràcies
a Internet.

PASQUA DEL MALALT
Pastoral de la Salut

La celebració de la Pasqua del
Malalt és una ocasió oportuna per
revisar les nostres relacions com a
comunitat amb els malalts. L’exhortació apostòlica Sacramentum Caritatis del papa Benet XVI que recull
el treball del Sínode les Bisbes sobre l’Eucaristia, ho diu explícitament:
“Tenint present la condició d’aquells
que no poden anar als llocs de culte
per motius de salut o d’edat, voldria
cridar l’atenció de tota la comunitat
eclesial sobre la necessitat pastoral
d’assegurar l’assistència espiritual
als malalts, tant als que estan a casa, com als qui estan hospitalitzats” (...) “hem de procurar que
aquests germans i germanes nostres puguin rebre amb freqüència la
comunió sacramental.”

Enguany la Pasqua del Malalt s’escau el diumenge 17 de maig coincidint
amb el sisè Diumenge de Pasqua. Però degut a les circumstàncies que estem patint per la pandèmia del coronavirus no podrem celebrar-la físicament
fins més endavant, quan tot es vagi normalitzant.
Des del grup de la Pastoral de la Salut us proposem aquesta oració que la
podeu resar des de casa, hospitals o residències.

PREGÀRIA
Bon Jesús, molts dels qui seguim aquesta pregària ens encomanem a tu
des de la malaltia. Omple’ns d’esperança i ajuda’ns a suportar el dolor.
Pare, posem avui a les teves mans totes les persones que estan patint el
coronavirus, en especial a tots els difunts, familiars, amics i coneguts.
Que Déu misericordiós ens ajudi a suportar el dolor físic, psíquic o espiritual en aquests difícils moments.
Et donem gràcies, Pare, per la bona feina de moltes persones que assisteixen, ajuden i sobretot acompanyen els malalts.

RESSONS D’ARREU
— Durant molts anys, santa Teresa no
va voler fundar a Madrid. L’any 1561, el
rei Felip II hi havia traslladat la cort
convertint-la en capital de l’imperi i la
ciutat triplicà la població en pocs anys,
amb l’arribada de la noblesa, les tropes, els serveis i els buscadors de fortuna. Un lloc massa sorollós per obrir
un dels seus “palomarcicos”, devia considerar la Santa. Tanmateix uns anys
més tard es va començar a plantejar
aquesta fundació davant les peticions
que rebia. Alguns entrebancs van retardar la fundació que no es produiria fins
quatre anys després de la seva mort.
— Els carmelites descalços de la Província Malabar han inaugurat al sud de l’Índia una llar
per acollir malalts de càncer que es desplacen a la capital des de localitats llunyanes per
rebre tractament oncològic sense ingrés, però que necessiten allotjar-se temporalment en
algun lloc, cosa que suposa per a molts unes despeses difícils d’afrontar. La llar “Benziger”
ofereix estada i aliments de forma gratuïta als malalts més pobres i els seus acompanyants.
— Aquests dies de mancança de
material per fer front a la pandèmia Covid-19, els mitjans van
plens de notícies sobre tallers,
particulars i fins i tot comunitats
religioses que s’han ofert a confeccionar mascaretes per ajudar
a pal·liar aquest greu problema.
Les carmelites descalces també
han posat fil a l’agulla i sabem de
moltes comunitats (Albacete,
Ciudad Real, Fuente de Cantos,
Ciudad Rodrigo, Maluenda, Aguilar de la Frontera, i un llarg etcètera) que han canviat les seves
labors habituals per aquesta nova tasca de servei al conjunt de
la població.

AGENDA MAIG 2020
1

Sant Josep obrer

2

Sant Atanasi, bisbe i doctor de l’Església

3

Diumenge IV de Pasqua

5

Sant Àngel de Sicília, carmelita, prevere i màrtir

10 Diumenge V de Pasqua
11 Sant Anastasi, màrtir, copatró de Badalona
14 Sant Maties, apòstol
15 Sant Isidre llaurador

16 Sant Simó Stock, carmelita
17 Diumenge VI de Pasqua
22 Santa Rita de Càssia, religiosa
24 Ascensió del Senyor
25 Santa M. Magdalena de Pazzi, carmelita
26 Sant Felip Neri, prevere
31 Diumenge de Pentecosta

L’agenda no recull les activitats pastorals i socials dels diferents grups de la
comunitat, suspeses temporalment seguint les instruccions de les autoritats
sanitàries i religioses. S’aniran comunicant tan aviat com sigui possible la seva represa.
Durant aquest temps, els dies laborables, a les 9 del matí, i els festius, a les
10, es retransmet en directe la Missa Comunitària pels canals habilitats de
Facebook i YouTube. S’hi pot accedir des de la pàgina web de la comunitat:
www.carmelcat.cat/badalona
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HORARI D’EUCARISTIES

Carmelites Descalços

SUSPÈS TEMPORALMENT

Sant Miquel, 44 - Badalona.

Dies feiners: 8.00 (7.45: Laudes),

Tel. 933 891 659
www.carmelcat.cat/badalona
mail: badalona@carmelcat.cat

9.00 i 19.30 (19.15: Vespres)
Dissabtes: 9.00 i 19.00
Diumenges i festes: 11.30, 12.30 i 19.00

