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Diumenge III de Pasqua
Sant Atanasi, bisbe i doctor de l’Església
Sants Felip i Jaume, apòstols
Catequesi d’Adults “Llama de amor viva”
Catequesi amb les famílies, a les 18.30 h.
Diumenge IV de Pasqua
Sant Joan d’Àvila, prevere i doctor de l’Església
Sant Anastasi, màrtir. Patró de Badalona.
Sant Pancraç, màrtir
Mare de Déu de Fàtima
Sant Maties, apòstol
Primeres comunions Col·legi Natzaret
Diumenge V de Pasqua
Catequesi d’Adults “Llama de amor viva”
Diumenge VI de Pasqua
Primeres comunions, a les 11.30 h.
Santa Rita de Càssia
Carmel Ecumènic i Interreligiós, a les 20 h.
Viatge Interior
Santa Maria Magdalena de Pazzi, carmelita
Sant Felip Neri, prevere
Sant Agustí de Canterbury, bisbe
Cantates de Bach Solidàries, a les 20.15 h.
Ascensió del Senyor
Visitació de la Benaurada Verge Maria

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

HORARI 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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La violència és tan antiga com la
humanitat. No és estrany que
aquesta extraordinària representació narrativa dels orígens que són
els primers capítols del Ilibre del
Gènesi s'imagini la relació entre els
primers germans com una història
de gelosia que acaba amb la mort
de l'un a mans de l’altre.
Les tensions i les diferencies entre
les persones i entre pobles s'han
volgut resoldre quasi sempre per
mitjà de l'enfrontament i de la
guerra, que ha sembrat la història
humana de sofriment, de mort, de
pobresa i de ressentiment.
Malgrat tots els avenços i les decla-

racions solemnes, els tractats i els
acords entre els països la guerra es
resisteix a desaparèixer de les relacions internacionals. Els qui hem
tingut la sort de néixer i viure en
temps de pau ens havíem enganyat
pensant que la guerra era una cosa
del passat. Continua ben viva, i
quan menys ho esperem esclata
novament, més a prop nostre del
que sembla, i ens afecta de moltes
maneres.
Mentrestant, els cristians continuem parlant de pau, de fraternitat i
d’amor, i repetim que el Regne de
Déu és un regne de justícia, de Ilibertat i de pau. Especialment en
temps de Pasqua, proclamem que

Jesús ha vençut el mal i la mort.
Però, podem continuar celebrant
la resurrecció en un context de
guerra?
El misteri pasqual no suposa la
supressió màgica o miraculosa de
la violència humana. Jesús ha assumit les conseqüències de la violència, ha acceptat de ser-ne víctima entre les víctimes. La força del
seu missatge és que ell no ha entrat en la lògica de la violència, ni
tan sols per defensar-se. Ha pres

damunt seu el sofriment provocat
pels homes. Jesús no es defensa,
ell para l’altra galta. Amb la seva
actitud diu que és possible viure
sense fer mal de manera conscient a ningú. La pau comença quan
algú renuncia del tot a la violència
i a la venjança.
Aquest és el camí que porta Jesús
a la resurrecció i el que porta a la
pau. Crist és la nostra pasqua (1Co
5,7), i és la nostra pau (Ef 2,14).

AJUDA A LES FAMÍLIES DAMNIFICADES D’UCRAÏNA
Resum de la carta adreçada a la família del Carmel Teresià pel P.
Jósef Kucharczyk, delegat provincial a Ucraïna:
«En nom de les comunitats de carmelites d’Ucraïna (les monges
de Kharkiv i Kiiv, i el nostres germans de Berdyczow, Kiiv i
Gwozdawa), voldria agrair tots els gestos d’atenció i suport que
ens arriben des de Polònia i des del món sencer. Això ens dona
una veritable fortalesa d’esperit (...).
El nostre deure fonamental és pregar per la pau, però també fernos presents per ajudar totes aquelles persones que ens demanen socors (...).
Els nostres germans de Polònia han creat un fons per recollir ajuda material per a aquestes comunitats d’Ucraïna i, sobretot, per
les persones que ara ens venen a demanar assistència, o que ho
faran en un futur proper. Us agrairem moltíssim qualsevol tipus
d’ajuda en aquest moments difícils (...).»

La nostra comunitat està preparant una campanya per recollir donatius i fer-los arribar a la delegació de l’Orde a Polònia on es coordina aquest tipus d’ajuda. Ben aviat tindrem més notícies.

RESSONS D’ARREU
—El superior general de l’Orde del Carmel Descalç, , P. Miguel
Márquez, ha passat la Setmana Santa a Ucraïna fent costat als religiosos i monges d'aquest país tan castigat per la guerra. Els carmelites descalços, malgrat el risc que això representa, s'han quedat al
costat de la gent donant ajuda humanitària i suport espiritual.
- També Romania és punt de sortida de refugiats de la guerra d’Ucraïna. Allà, la comunitat teresiana d’Snagov acull molts transeünts
del país veí, i de diferents nacionalitats, que es desplacen per anar
a reunir-se amb familiars o tornar als seus països d’origen. Alguns
hi fan una estada breu, altres hi troben un acolliment temporal en
espera de temps millors. Un periodista d’una televisió italiana, que
visità la comunitat, comentava en una retransmissió: “Romania
s’ha convertit en la ‘Lampedusa’ d’Europa. L’acollida s’ha organitzat arreu, fins i tot en cases particulars i convents. L’experiència
del Carmel d’Snagov és meravellosa. Una dona que acabava arribar, el primer que va dir va ser: ‘Senyor, doneu-nos la pau’. Això és
el que molts cerquen, més que altra cosa, i això és el que troben
aquí”.
- La revista La Obra Máxima (LOB), que editen els carmelites descalços de Navarra, va celebrar l’any passat el seu centenari. Va ser
el venerable Juan Vicente Zengotita, carmelita missioner basc
(1862-1943) qui, després de 17 anys de feina pastoral a l’Índia, al
tornar a Espanya va voler seguir amb la sensibilització missionera
carmelitana fundant aquesta revista que ha estat sempre un referent en el món de les missions. Ara, per millorar la seva divulgació,
LOM fa un pas endavant i des de gener s’edita també en anglès i
francès per arribar al màxim de comunitats de l’Orde i de l’ambient missioner de tot el món.

