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Catequesi d’Adults
Cantates Solidàries de Bach
Diumenge V de Quaresma
Grup Carmel Ecumènic Intereligiós
Pregó de Setmana Santa. Parròquia de Santa Clara.
Sant Estanislau, bisbe i màrtir
Sant Martí I, papa i màrtir
Setmana Santa (veure programa a part)
Diumenge de Rams
Dimarts Sant. Sagrament del Perdó
Catequesi d’Adults
Dijous Sant
Divendres Sant
Dissabte Sant
Diumenge de Pasqua de Resurrecció
Dilluns de Pasqua
Sant Jordi, màrtir
Sant Marc, evangelista
Sant Isidor, bisbe i doctor
La Mare de Déu de Montserrat
Diumenge II de Pasqua
Santa Caterina de Siena, verge i doctora
Comunitat Cristiana Carmelites Descalços

Sant Miquel, 44 - Badalona. Tel. 933 891 659
www.carmelcat.cat/badalona / 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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l’informatiu

El dia de Pasqua, juntament amb el
cant de l'al·leluia, ressona en l'Església
i arreu del món, aquest missatge: Jesús és el Senyor, el Pare l'ha ressuscitat i ell viu per sempre enmig nostre.
Jesús mateix havia preanunciat la
seva mort i resurrecció amb la imatge
del gra de blat. Deia: «Si el gra de blat
no mor, queda tot sol, però si mor,
dona molt de fruit». I això és el que ha
passat: Jesús, el gra de blat sembrat
per Déu en els solcs de la terra, va morir víctima del pecat del món, però en
la seva mort hi havia tota la potència
de l'amor de Déu, que es va manifestar el tercer dia, i que celebrem amb la
Pasqua de Crist Senyor.
Nosaltres, cristians, creiem i sabem
que la resurrecció de Crist és la veritable esperança del món, la que no de-

frauda. És la força del gra de blat, de
l'amor que s'humilia i es dona fins al
final, i que renova realment el món.
També avui aquesta força porta fruits
d'esperança i dignitat on hi ha misèria
i exclusió, on hi ha fam i falta treball,
als pròfugs i refugiats -tantes vegades
rebutjats per la cultura actual del rebuig-, a les víctimes del narcotràfic, del
tràfic de persones i de les diferents
formes d'esclavitud del nostre temps.

Invoquem fruits de saviesa per als
que en tot el món tenen responsabilitats polítiques, perquè respectin sempre la dignitat humana, s'esforcin amb
dedicació al servei del bé comú i garanteixin el desenvolupament i la seguretat als propis ciutadans.
Del Missatge Pasqual 2018
del papa Francesc

RESSONS D’ARREU

Visita fraterna
Aquest final de mes tenim entre nosaltres el P. Miguel Márquez, superior
de la Província Ibèrica de Santa Teresa, per conviure uns dies entre nosaltres i entrevistar-se amb religiosos i laics de la comunitat.

Noces d’Or
Dos carmelites descalços nascuts a Badalona, el P. Josep Castellà i Sarriera
i el P. Gabriel Isal i Tornel, adscrits actualment a la comunitat de Barcelona, celebraran aquest 2019 els 50 anys de la seva ordenació sacerdotal. El
P. Josep ho commemora el proper 13 d’abril i el P. Gabriel ho farà el 21 de
desembre.

Horaris de les principals celebracions de la Setmana Santa
Diumenge de Rams. Benedicció dels rams i Eucaristia, a les 12,00 h.
Dimarts Sant. Celebració del Sagrament del Perdó, a les 20,00 h.
Dijous Sant. Celebració de l’Últim Sopar, a les 19,00 h.
Divendres Sant.. Celebració de la Passió i Mort del Senyor, a les 17,00 h.
Vetlla Pasqual. Benedicció del foc i Celebració de la Pasqua, a les 10,45 h.
(El programa de Setmana Santa oferirà la programació completa de tots
els actes d’aquests dies)

Pregària
El Concili Vaticà II va establir que
després de l’Evangeli i l’homilia, i
amb la participació del poble, es facin pregàries per l’Església, pels qui
ens governen, per als qui es troben
en alguna necessitat, per tots els
homes i per la salvació de tot el món.
Moltes vegades, també, el celebrant
convida a pregar per les intencions
particulars de cadascú.
És amb aquesta intenció que la nostra comunitat proposa als fidels assistents a les nostres eucaristies, que

puguin manifestar d’alguna manera
aquestes intencions de pregària particular. Ho fem, de moment, en l’eucaristia de dos quarts de dotze dels
diumenges i, més endavant, ho anirem incorporant a totes les misses.

A l’entrada de l’església, hi deixem
uns fulls en blanc per escriure-hi les
pregàries particulars –millor si es
porten escrites de casa– i es recullen
en el moment de presentar les ofrenes. Les pregàries, que seran anònimes, aquesta quaresma les guardarem fins la nit de Pasqua i seran cremades amb el foc Pasqual.

— Quan santa Teresa va anar a fundar a Palència l’any 1580, portava
entre les seves coses un tamborí i unes castanyoles, que es guarden en
aquella comunitat com un petit tresor. El temps nadalenc és propici per
a les cobles i nadales que tant li agradaven a la santa. Molts dels
poemes de l'àmbit carmelità es van compondre per a ser cantats,
acompanyats amb palmes i, a vegades, amb danses. La secretària i
infermera de la santa, Anna de Sant Bartomeu deia de Teresa: «No era
amiga de persones tristes, ni ho era ella ni volia que ho fossin els qui
l’acompanyaven. Deia: Déu em deslliuri de sants encapotats».
— El Dimecres de Cendra, el papa Francesc va celebrar la missa amb la
benedicció i imposició de la cendra, a la basílica de Santa Sabina de
Roma. El nostre germà Andrew Llanes, carmelita descalç cubano-català
de la nostra Província Ibèrica, va participar en aquesta celebració com a
diaca. El germà Andrew, que actualment està continuant els seus
estudis a Roma, va rebre el diaconat el passat mes de novembre al
Santuari de la Mare de Déu del Carme de la Ciutat Comtal.
— “Déu m'ha donat un immens amor per les ciències exactes. Vaig
passar 16 anys a la universitat, però recordo que la veu de Déu estava
en la meva ànima i em convidava a alguna cosa més". Així s’expressava
el germà Piotr Zerzucha, carmelita descalç de 38 anys d’edat, el dia que
va rebre el diaconat a la seva ciutat natal Czerna (Polònia). Abans de
professar havia estat professor de física quàntica a la Universitat de
Silèsia, i bromejava dient que era d'un material "tan dur" que Déu havia
trigat 38 anys en donar-li forma.
— Segons notícies que arriben del Carmel de Bangui, a la República
Centreafricana, després dels violents enfrontaments que hi va haver al
país el passat mes de novembre, i particularment a la localitat d’Alindao
amb nombrosos morts, entre les quals dos sacerdots, i el saqueig de la
ciutat i profanació de l’església per part dels rebels, sembla que ara ha
arribat un període de relativa tranquil·litat. Aquests dies s’ha celebrat la
professió solemne del germà Michel, amb la qual el nombre de
religiosos nadius ja supera el de missioners italians.

