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Diumenge V de Pasqua
Sants Felip i Jaume, apòstols
Diumenge VI de Pasqua
Sant Joan d’Àvila, prevere i doctor de l’Església
Sant Maties, apòstol
Sant Isidre Llaurador
L’Ascensió del Senyor
Vetlla de Pregària de l’Esperit. Eucaristia 19:00 - Vetlla 20:15
Diumenge de Pentecosta
Primeres comunions, 11.00 - Se suprimeix la missa de les 11:30
Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església
Santa Maria Magdalena Pazzi, carmelita
Sant Felip Neri, prevere
Jesucrist, Gran Sacerdot per sempre
Santíssima Trinitat
Primeres comunions, 11.00 - Se suprimeix la missa de les 11:30
Visitació de la Benaurada Verge Maria

* A causa de la pandèmia, les activitats pastorals i socials de la comunitat
continuen subjectes a les normatives de les autoritats sanitàries i religioses.

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

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8.00 (7.45: Laudes),
9.00 i 19.30 (19.15: Vespres)
Dissabtes: 9.00 i 19.00
Diumenges i festes: 11.30, 12.30 i 19.00
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Un altre món és necessari

AGUSTÍ BORRELL
Vicari general del Carmel Descalç
Publicat a Catalunya Cristiana

El progrés científic i tecnològic dels
darrers anys és espectacular. S'han
produït avenços extraordinaris en
medicina, informàtica, transports,
comunicació, producció, etc. Mai
com ara els canvis no havien estat
tan grans i tan accelerats. Les possibilitats actuals eren inimaginables
en el passat, fins i tot recent. Els
recursos de la terra són fabulosos, i
la intel·ligència humana va trobant
els mitjans per treure'n el màxim
profit.
Tanmateix, no han desaparegut ni
de bon tros desgràcies com la fam,
les malalties i les injustícies, sinó

que més aviat ha crescut la distància entre rics i pobres. Les immenses riqueses del nostre món s'acumulen en mans d'una minoria molt
reduïda, mentre milions de persones reben les engrunes banquet
dels poderosos, o fins i tot en paguen les despeses amb el seu treball o amb les seves vides. Els moviments i les organitzacions socials
insisteixen a dir que un altre món
és possible, un món més just i més
solidari, sense misèria, fam, discriminació i violència, on es treballi
en favor de la qualitat de vida, l'equitat, el respecte i la pau.
L'actual epidèmia de la covid-19 ha
posat en relleu la vulnerabilitat de
la societat humana i la fragilitat del
progrés. També ha evidenciat no-

vament que les energies i els recursos s'han dedicat a objectius inadequats, i que a l'hora de la veritat no
estem preparats per respondre a
emergències sanitàries com la que
s'ha presentat. La nostra societat
és un gegant amb peus de fang. Si
volem posar de debò la persona
humana al centre, es fa urgent un
canvi de prioritats. Cal invertir en
sanitat, en desenvolupament, en
habitatge, en infraestructures, i

sobretot, en educació, perquè tots
els habitants de la terra puguin accedir a una formació adequada que
els permeti viure amb plena dignitat.
Sí, un altre món és possible, és necessari i és urgent. Un món que
s'assembli a la terra nova que ja
anunciava fa molts segles el profeta Isaïes (Is 65,16-25), que es caracteritzi per l'alegria, la pau i la prosperitat.

Celebració de la Pentecosta
El dissabte dia 22, a les 7 de la tarda
Eucaristia comunitària. Seguidament, a partir de les 8:15, celebrarem al pati la Vigília de Pregària de
l’Esperit, en un format breu i amb
adequades mesures de seguretat.

Catequesi. Primeres comunions
Els diumenges 23 i 30 de maig, a les
11 del matí, dos grups de la nostra
catequesi celebraran la seva Primera Comunió. S’aconsella que l’assistència a la cerimònia es limiti als
familiars per poder complir amb la
normativa vigent.
La missa de les 11:30 d’aquests dos
diumenges queda suprimida .

Mesures covid
Atenent les darreres disposicions
del PROCICAT, s’ha modificat una
mica la disposició dels seients de
l’església, que ara donaran cabuda a
unes 150 persones, el 50% del seu
aforament normal. Com és sabut, es
manté l’obligatorietat de l'ús de
mascaretes, higiene i ventilació.
Pasqua del Malalt
El grup de Pastoral de la Salut prepara la celebració de la Unció dels
Malalts per al diumenge 13 de juny
a la missa de les 12:30.

Grup de Tercer Món. Cuba
Després d’un llarg període de bloqueig d’enviaments de material a la
comunitat de Matanzas a causa de
la pandèmia, ara s’ha pogut reprendre la tramesa de paquets a l’illa.
Per aquest motiu tornen a demanar
medicaments que ja no s'utilitzin,
no caducats, i l’ajuda econòmica
per fer els enviaments a través de
Correus.

RESSONS D’ARREU
— Roy Campbell va ser un poeta, escriptor, traductor i hispanista sud-africà, nascut l’any 1901. Amb la seva dona i les seves filles, va viure un temps a Espanya i
es van convertir al catolicisme. Quan el 18 de juliol de 1936 es produí el cop dels
militars, Campbell estava a Toledo; vivia al costat del convent dels carmelites descalços, amb els quals mantenia una molt bona relació. Tant és així, que tement el
que podia passar, els frares li van confiar els manuscrits originals de les obres de
sant Joan de la Creu guardats en una caixa de fusta. Quan el Front Popular es va
fer amb el control de Toledo, els quinze carmelites amics de Campbell van ser
afusellats. Els milicians, que coneixien la seva amistat amb el poeta, van registrar
també la casa de Campbell, però miraculosament no van trobar la caixa, tot i que
en van destrossar unes altres amb les seves pertinences.
Campbell va aconseguir fugir d'Espanya i, acabada la guerra, va traduir els poemes de sant Joan de la Creu a l’anglès. El seu treball va ser reconegut amb el Premi Foyle. La poetessa i crítica Kathleen Raine, va escriure sobre Roy Campbell:
«Ha reproduït la rima i la mètrica espanyoles amb tota l’aproximació possible, i
tanmateix, les seves versions angleses tenen la frescor d'un poema original: és
com llegir al Sant directament en anglès».
— La fallida temptativa d’un nou cop d’estat que es produí a l’Àfrica Central el
passat mes de gener, va generar una nova situació de pànic entre la població.
Fugint de les milícies rebels, unes dues mil quatre-centes persones, majoritàriament dones i nens, van cercar refugi en el convent dels carmelites descalços de
Sant Elies, a Bouar. Juntament amb algunes ONG i agències de les Nacions Unides, els religiosos han pogut ajudar de la millor manera possible els refugiats. Els
acollits van conviure durant quaranta dies amb els frares, amb temor i esperança,
i ja han anat retornant gradualment a casa seva. Actualment, només queden al
lloc alguns soldats centreafricans i russos que treuen aigua del convent i utilitzen
les instal·lacions per rentar-se.

— Santa Teresina de l’Infant Jesús ha estat inscrita a la llista d'aniversaris de la
UNESCO per al bienni 2022-2023 i serà homenatjada juntament amb altres tres
personalitats cristianes: l’astrònom Nicolau Copèrnic, el pare de la genètica Johann Gregor Mendel i el patriarca de l’Església Armènia Nerses Shnorhali. La
proposta d'incloure la patrona de les missions a la llista va ser del rector del santuari de Lisieux, davant la proximitat del 150è aniversari del naixement de santa
Teresina. La UNESCO acostuma a proposar persones de rellevància que, cadascuna a la seva manera, a la seva època i com a testimonis pels nostres dies, van
treballar en els àmbits de la pau, l'educació, les ciències, les ciències socials i la
comunicació.

