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Dimensió femenina de l’Església
Deixem enrere el mes de maig, el mes de
Maria, i ben aviat ens trobem amb la festa de
l’advocació de Maria Mare de l’Església que
enguany se celebra el primer dia de juny.
Segons el papa Francesc «en els Evangelis
cada vegada que es parla de Maria es parla de
la “mare de Jesús”» (Homilia ‘L'Església és dona i és mare’ del 21 de maig de 2018).

«Els pares de l'Església així ho van entendre —afirmava el Papa— i també entengueren
que la maternitat de Maria no acaba en ella
mateixa; va més enllà». Pels pares «Maria és
mare, l'Església és mare i la teva ànima és mare: hi ha femení a l'Església, que és maternal».
Per això, va explicar Francesc, «l'Església és
femenina perquè és “església”, “esposa”: és

femenina i és mare, dona a llum». Però «els pares
de l’Església encara van més enllà quan diuen que
“També la teva ànima és esposa de Crist i mare”».
«La maternitat de Maria és una gran cosa» va
insistir el Papa. Déu, de fet, «ha volgut néixer d'una dona per ensenyar-nos aquest camí». És més,
«Déu s'ha enamorat del seu poble com l’espòs
s’enamora de l'esposa, segons llegim a l'Antic Testament». Conseqüentment, va prosseguir Francesc, «nosaltres podem pensar» que si l'Església
és mare, les dones hauran de tenir funcions a l'Església».

Però «això no és el més significatiu» va advertir el Papa, perquè «l'important és que l'Església
sigui dona, que tingui aquesta actitud d'esposa i
de mare». Amb la consciència que «quan oblidem
això, és una Església masculina i, sense la dimensió femenina, es converteix tristament en una Església (...) incapaç d'amor, infecunda». Per tant, va
afirmar el pontífex, «sense la dona l'Església no va
enlloc, perquè ella és dona, i aquesta actitud de
dona li ve de Maria, perquè Jesús així ho volgué».

PENTECOSTA 2020
Enguany no es pot celebrar la Festa de l’Esperit al pati com fem habitualment cada any. Durant la Vetlla de l’Esperit, que celebrarem a la missa de les 7 de la tarda del dissabte dia 30, tindrem una activitat conjunta, preparada pel Consell Pastoral, en comunió amb les persones que segueixen les nostres celebracions des de casa seva
pels mitjans digitals. Així, durant la missa, llegirem plegats el text i la pregària que trobareu en aquestes mateixes pàgines. Tingueu-les a punt per poder-hi participar activament.
CONSELL PASTORAL
Aquest mes de maig el Consell Pastoral s’ha reunit dues vegades per videoconferència. S’han tractat temes dels
àmbits econòmic i pastoral, i també s’ha preparat la festa de la Pentecosta.
CATEQUESI D’INFANTS I ADOLESCENS
Les celebracions de la confirmació i primera comunió s’han traslladat al mes d’octubre. Seran el dissabte dia 17 i
el diumenge 18 d’octubre, respectivament. El sagrament de la confirmació, si Déu vol, serà conferit pel bisbe
auxiliar Mn. Toni Vadell.
CAPÍTOL PROVINCIAL
El Capítol Provincial de la Província Ibèrica de Santa Teresa del Carmel Descalç, que s'havia de celebrar la primera setmana de Pasqua i que es va ajornar a causa de la pandèmia, està convocat per reunir-se a partir del 20 de
juliol al Centre Internacional Teresià i Santjoanista d'Àvila.
COL·LECTES
Seguint les pautes marcades per l’Arquebisbat, els donatius o col·lectes s’han de dipositar a les bústies senyalitzades a les portes de l’església.
La nostra economia, a causa de la manca dels ingressos de les col·lectes, està molt debilitada. Precisament, fa
uns dies que la comunitat va publicar una carta oberta en la qual es recorda a la feligresia que “el nostre fet diferencial és no ser una parròquia cosa que fa que depenguem únicament de la nostra capacitat de generar ingressos, ja que no comptem amb les entrades habituals d’una parròquia que els assigna la diòcesi”. “La nostra comunitat —continua la carta— és cosa de tots, frares i fidels que vivim la nostra fe en comunió amb tota l’Església
de Crist.”

PASQUA DE
L’ESPERIT

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. Tingueu preparat aquest full i connecteu-vos
des de la nostra pàgina digital: www.carmelcat.cat/badalona.

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.

RESSONS D’ARREU
— En les darreres centúries Catalunya ha
patit vàries epidèmies que han estat especialment virulentes amb els religiosos,
els quals moltes vegades s’oferien o eren
requerits per tenir cura corporal i espiritual dels malalts, en una època de grans
mancances sanitàries. En concret, durant
l’epidèmia coneguda com a pesta groga
de principis del segle XIX, que va deixar
uns 10.000 morts només a la ciutat de
Barcelona, dels 43 carmelites descalços
del convent de Sant Josep de les Rambles
en van emmalaltir 20, i només se’n salvaren 5 que no havien estat atenent
malalts.
(Font: Mercè Gras, a Castell Interior).

— L’any 1938, dues germanes carmelites es desplaçaren des del Bronx de Nova York a Oklahoma, responent a la crida del bisbat de la zona, per fundar un monestir a la capital de l’estat. Durant el viatge es
preguntaven si encara trobarien vaquers i indis en aquell apartat racó del salvatge oest. Les monges explicaven que en aquells temps de gran penúria econòmica havien d’estalviar per sobreviure, i que arribaren a apedaçar-se els hàbits amb sacs de farina. Des de 1986 la comunitat viu en un nou monestir als
afores de la ciutat dedicades a la pregària i a la vida contemplativa com ho feien les monges fundades
per santa Teresa de Jesús en el segle XVI.
— «Pregant amb una malalta de coronavirus,
hospitalitzada des de feia algunes setmanes, li
deia al Senyor en veu alta: “Senyor, Déu de la
vida i de la malaltia, tingues cura de la Delia,
dona-li la teva pau i la teva gràcia, per viure
aquests moments com una oportunitat de descans i d’agraïment per tot el que li has regalat
en la vida…” i s’hi va afegir dient: “Senyor, et
dono gràcies per aquesta malaltia”. La seva
pregària em va sobtar com un tret inesperat.
Ella, sola en aquella habitació, amb pau, amb el
dolor profund del pes de la vida, més que de la
malaltia, la lluita i el treball, adreça la mirada a
Déu i li dona gràcies, viu aquests dies com una oportunitat i demana per la seva família un despertar a
l’obsequi de la vida.»
(Extret de “Mi oración en el corazón de la pandemia” del P. Miguel Márquez, provincial OCD).

AGENDA JUNY 2020
1

Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església
Festa local. No hi ha eucaristia a les 8 del matí.

3

Sant Carles Luanga i companys, màrtirs

4

Jesús, gran sacerdot per sempre

5

Sant Bonifaci, bisbe i màrtir

7

Santíssima Trinitat

11

Sant Bernabé, apòstol

13

Sant Antoni de Pàdua, prevere i doctor de l’Església

14

El Cos i la Sang de Crist (Corpus)

19

Sagrat Cor de Jesús

20

Cor Immaculat de la Benaurada Verge Maria

21

Diumenge XII de durant l’any

24

El Naixement de Sant Joan Baptista
No hi ha eucaristia a les 8 del matí.

28

Diumenge XIII de durant l’any

29

Sant Pere i Sant Pau, apòstols

Continuen suspeses temporalment la majoria d’activitats de la nostra comunitat, d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries i religioses. Avisarem tan aviat com sigui possible la seva represa.
De moment continuem oferint en directe les nostres celebracions:
- dies laborables, a les 7.45 h. del matí (Laudes i Missa)
- dissabtes, a les 19 h. (Missa dominical)
Les transmissions es fan a través del nostre canal Facebook. S’hi pot accedir
des de la pàgina web de la comunitat: www.carmelcat.cat/badalona

Comunitat Cristiana

HORARI D’EUCARISTIES

Carmelites Descalços

Dies feiners: 8.00 (7.45: Laudes),

Sant Miquel, 44 - Badalona.

9.00 i 19.30 (19.15: Vespres)

Tel. 933 891 659

Dissabtes: 9.00 i 19.00

www.carmelcat.cat/badalona

Diumenges i festes: 11.30, 12.30 i 19.00

mail: badalona@carmelcat.cat

