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Aquest dissabte dia 30, la nostra Comunitat Carmelitana de Badalona vol celebrar unida la Pasqua de la Pentecosta. Durant la
missa familiar de les 7 de la tarda, els assistents a l’església ens
unirem a les persones que no pugueu venir i seguiu la celebració
des de casa vostra pels mitjans digitals. Per això, us convidem a
tenir aquest full a mà per poder pregar tots junts.

Pentecosta 2020
Avui celebrem la festa de la Pentecosta, que pel laïcat és també la celebració de la diada de l’Acció Catòlica i de l’Apostolat Seglar. Aquest any, enmig d’uns moments plens
d’incerteses i dificultats sanitàries, econòmiques, de treball..., la Pasqua 2020 ens ha fet
endinsar en el sentit més profund de l’esperança. Quan moltes previsions se’ns han esfondrat i ens ha calgut un canvi de registre tant a nivell personal com a nivell social i
també a nivell creient, nosaltres continuem tossudament celebrant la Pasqua.
«El llibre dels Fets dels Apòstols presenta el testimoniatge dels primers cristians i relata
com es va estendre l'Evangeli pel món llavors conegut. En els Fets dels Apòstols veiem

amb claredat que a la Pentecosta l'Esperit Sant va obrir el temps de l'Església i de
la missió. “A Pentecosta, l'Esperit fa sortir de si mateixos als Apòstols i els transforma en anunciadors de les grandeses de Déu, que cadascun comença a entendre en
la seva pròpia llengua” (EG 259)» (Ponència inicial congrés de laics)
« L'Esperit és font de comunió, promou i qualifica les relacions en el Poble de Déu,
envia a la missió. Podem dir que Ell ens uneix, ens ajuda a valorar la nostra peculiaritat carismàtica, les diferents formes que tenim de manifestar la fe en l'Església.
No podem obrir-nos als altres i seguir tancats entre nosaltres. La comunió no només consisteix a compartir el que ens uneix; exigeix igualment superar el que ens
separa del Senyor i també el que ens separa uns i altres.» (Ponència final congrés
de laics)
La festa de la Pentecosta que avui celebrem és la festa universal de l’Esperit d’Amor, Comunió i Unitat. La Pentecosta ens uneix en un mateix Esperit que ens fa
estimar la comunió i la unitat en la diversitat, que ens ha de fer caminar junts per
construir un món més solidari i fratern on la dignitat de tota persona sigui estimada i defensada.
Santa Teresa de Jesús ens recorda que Déu viu i habita dins de cadascú de nosaltres. “La pregària és tracte d’amistat estant moltes vegades sol tractant amb qui
sabem que ens estima” (Vida 8,5). L’Esperit del Senyor camina sempre amb nosaltres.

PREGÀRIA
Gràcies, Senyor Jesús, que mitjançant el teu Esperit parles la meva llengua i et dirigeixes al meu cor. Gràcies el teu Esperit no m’abandones i em consoles sobretot,
quan amb el meu orgull et desafio, m’allunyo de l’Església, el fracàs em confon, i
ja no visc en comunió amb Tu, la qual cosa és la meva mort. Oh Paràclit, Defensor
i Advocat meu, renta’m de tota culpa, defensa’m en l’acusació. Guia’m en els pensaments, aviva de nou les meves energies espirituals. Desvetlla en mi el perdó i
renova’m en l’amor i en la pregària, amb Maria i els apòstols. Il·lumina la meva
història i ajuda’m a interpretar correctament l’Evangeli. Encén de nou en mi el zel
i acreix en mi el teu ardor, perquè sàpiga comunicar amb entusiasme la Paraula.
Obre’m a la relació, educa’m en la fortalesa, fes-me un testimoni valent del teu
Evangeli, un membre viu de l’Església, i ensenya’m a dialogar amb el món d’avui.

