Comunitat Cristiana

HORARI D’EUCARISTIES

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

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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Sant Justí, màrtir
Ascensió del Senyor
Trobada Diocesana a la Sagrada Família. Pla Pastoral ‘Sortim!’
Sant Carles Luanga i companys, màrtirs
Sant Bonifaci, bisbe i màrtir
Catequesi d’Adults, a les 20 h.
Sant Marcel·lí Champagnat, prevere i fundador
Beata Anna de Sant Bertomeu, carmelita descalça
Capvespre de les Religions (veure programa a part)
Vetlla de Pentecosta i sopar comunitari, a les 21 h.
Diumenge de Pentecosta
Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església
Sant Bernabé, apòstol
Beat Alfons Maria Mazurek, carmelita descalç màrtir
Sant Antoni de Pàdua, prevere i doctor de l’Església
Sant Eliseu, profeta
Santíssima Trinitat
Trobada Carmel Ecumènic Interreligiós, a les 20 h.
Catequesi d’Adults, a les 20 h.
Sant Lluís Gonzaga, religiós
Festa Final de l’Esplai amb les famílies
Santíssim Cos i Sang de Crist
Naixement de sant Joan Baptista
Sagrat Cor de Jesús
Sant Pere i Sant Pau, apòstols
Diumenge XIII de durant l’any
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l’informatiu
Pentecosta, la plenitud
Cinquanta dies després de la seva Pasqua en memòria de l’alliberament d’Egipte, els jueus celebren la festa de l’Aliança del Sinaí, quan Déu els
va donar la Llei a Moisès.

La commemoració es va començar a celebrar precisament cinquanta dies després, perquè per als
jueus els nombres tenien —i tenen— un significat
especial. El número 7 vol dir plenitud, el màxim de tot. I si multipliquem
7 per 7, volem indicar la plenitud màxima. Si encara hi afegim un número més, per arribar a 50, estem expressant la plenitud de la plenitud i
una mica més, o sigui, la plenitud més absoluta. Nosaltres, els cristians,
també celebrem aquesta plenitud màxima cinquanta dies després de
Pasqua amb la vinguda de l’Esperit Sant, la Pentecosta.
Santa Teresa, vol expressar aquesta plenitud de l'Esperit, quan s’encomana a la seva acció vivificadora per explicar a les seves monges allò
que els vol fer entendre, en aquest cas sobre “Les estances”:
«Per a començar a parlar de les quartes estances és ben necessari, com
he fet, d’encomanar-me a l’Esperit Sant i suplicar-li que d’ara endavant
parli per mi per tal que sàpiga dir, d’una manera entenedora, alguna
cosa de les estances que falten ...».
En els nostres dies, l’Esperit Sant és per a nosaltres la plenitud, l’ànima
que ens mou a actuar. Preguntem-nos si tenim la tendència a tancarnos en nosaltres mateixos, en el nostre grup, o si deixem que l’Esperit
ens condueixi a l’encontre dels altres, dels més propers, dels allunyats,
dels diferents, dels apartats, dels necessitats...

Defunció

El dissabte 27 d’abril va morir el
pare Josep Ignasi (Josep Maria
Ullés i Orrit). Tenia 91 anys i havia estat conventual durant mots
anys de la nostra comunitat de
Badalona. Nascut a Terrassa el
29 de juny de 1928, amb 18 anys
va professar en el Carmel Teresià
i va ser ordenat sacerdot l’any
1953. La major part del seu apostolat el va fer entre Badalona i
Barcelona.
Els darrers anys va ser assistit a
la Residència Sant Crist d’Igualada per les Germanetes dels Ancians Desemparats, amb una
sol·licitud exquisida. Entre nosaltres, el P. Josep Ignasi era molt
estimat per tota una generació
de joves que va créixer amb ell
com a conseller i amic, i molts el
tenien com un més de les seva
família, compartint totes les situacions que la vida ens proposa.
Descansi en la pau del Senyor.

Celebrem la Pentecosta
El dia 8 de juny, a partir de les 9
del vespre, tindrem la celebració
de la Vetlla de Pentecosta, al pati
del convent.
Després compartirem un sopar
de germanor.
1r Capvespre amb les religions
La Taula de Diàleg Interreligiós
de Badalona, de la qual en forma
part la nostra comunitat, organitza i convida a tothom qui vulgui al actes que ha preparat pels
dies 6 i 8 de juny (Vegeu programa a part).
Es tracta d’encetar un coneixement directe, sincer i amable de
la diversitat religiosa de la nostra
ciutat.
Trobada a la Sagrada Família.
El Bisbat ha organitzat una trobada diocesana, oberta a tothom
qui vulgui, a la Sagrada Família,
pel diumenge 2 de juny a les
18h. No calen entrades, però l'aforament és limitat. L’entrada al
temple estarà oberta des de les
17h per la façana de la Nativitat,
l'entrada al temple. No hi haurà
missa, sinó una reflexió sobre el
pla pastoral, especialment sobre
la fraternitat, que és el tema que
ha focalitzat l'activitat de la diòcesi aquest any. Hi sou tots convidats!

RESSONS D’ARREU
— El 27 d’abril es va celebrar a Haifa (Israel) el centenari de la primera
processó que es va organitzar el diumenge in Albis de 1919 per retornar
la imatge de la Mare de Déu del Carme al santuari Estella Maris del cim
del Carmel. L’any 1914, amb motiu del començament de la Primera
Guerra Mundial, la imatge es va baixar a la parròquia de la ciutat ja que
el lloc d’emplaçament del monestir era zona militar. El retorn de la
imatge va tenir un èxit inesperat, les autoritats angleses, que regien la
zona en acabar la guerra, van quedar impressionades per la gran
afluència i devoció dels participants de la comunitat llatina de Haifa. La
processó s’ha anat repetint fins ara i és la més important de Terra Santa
després de la del Diumenge de Rams de Jerusalem.
— El dia 11 de maig, el bisbe auxiliar de Barcelona Antoni Vadell va
ordenar sacerdot el carmelita descalç Andrew Llanes Amaro, vinculat a
la zona teresiana de Catalunya. La celebració es va fer al monestir de les
carmelites descalces de Barcelona. Van acompanyar el P. Andrew els
seus pares, el provincial P. Miguel Márquez, religiosos i monges
carmelites i altres familiars i amics.
— Mancera de Abajo és un poblet de la província de Salamanca amb
poc més de dos-cents habitants i amb ressonàncies teresianes. Acaben
de celebrar que fa 75 anys santa Maravillas de Jesús va fundar una
comunitat de monges carmelites descalces en terrenys d’un antic
convent en runes dels frares descalços. L'any 1568, santa Teresa de
Jesús, sant Joan de la Creu i fra Antonio d'Heredia havien fundat a
Duruelo, a pocs quilòmetres de Mancera, el primer convent masculí de
l’orde. Com que el lloc no oferia un mínim de condicions de vida, dos
anys més tard es van traslladar aquí a proposta del senyor de Mancera i
de les Cinco Villas, el qual va oferir un monestir al costat del seu palau.
Els frares s’hi van estar fins al 1600, quan van marxar definitivament a
Àvila. L’any 1605, els frares de l'Orde dels Mínims, de sant Francesc de
Paula, s'instal·laren en el monestir on romandrien fins a la
desamortització de Mendizábal del segle XIX. Aleshores, el convent
quedà abandonat fins a la vinguda de les monges carmelites el 1944.

