AGENDA ABRIL 2021
1
2
3
4
5
11
13
14
17
18
21
22
23
25
26
27
29

Dijous Sant*
Divendres Sant*
Dissabte Sant*
Diumenge de Pasqua de Resurrecció
Dilluns de Pasqua
Diumenge II de Pasqua
Sant Martí, papa i sant Hermenegild, màrtir
Presentació Projecte Àfrica és l’horitzó. Parròquia Sant Pau
Beat Baptista Spagnoli, carmelita
Diumenge III de Pasqua
Sant Anselm, bisbe i doctor de l’Església
Sant Adalbert, bisbe i màrtir
Sant Jordi, màrtir. Patró de Catalunya
Diumenge IV de Pasqua
Sant Isidor, bisbe i doctor de l’Església
Mare de Déu de Montserrat. Patrona de Catalunya
Santa Caterina de Siena, verge i doctora de l’Església

* Vegeu programa de Setmana Santa.
** A causa de la pandèmia, les activitats pastorals i socials de la comunitat,
continuen subjectes a les normatives de les autoritats sanitàries i religioses.

Bona Pasqua!

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

l’informatiu
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«Us dono un nou manament»
A la pregunta d’un mestre de la
Llei sobre quin és el principal manament, Jesús respon: “Estima el
Senyor, el teu Déu, amb tot el cor,
amb tota l'ànima i amb tot el pensament. Aquest manament és el
més gran i el primer. El segon li és
semblant: Estima els altres com a
tu mateix. Tots els manaments de
la Llei i dels Profetes es fonamenten en aquests dos.”

de Déu com l’afany de poder, de
plaer i de comoditat.

Les paraules de Jesús són prou
clares, tanmateix potser ens anirien bé algunes reflexions per centrar la nostra vida de cristians.

I com hem d’estimar el proïsme?
L’exemple, una vegada més, ens el
posa el mateix Jesús en la paràbola del Bon Samarità: obrint els ulls
per veure el que hi ha en el camí
de la nostra vida; si en veurem de
necessitats! Deixem-nos omplir de
compassió per atansar-nos sense
por i amb goig al desvalgut, però
sense quedar-nos en la contemplació (“esa cosa que la da Dios...”,
segons santa Teresa de Jesús); cal
que passem a l’acció d’ajudar-lo.

En primer lloc, cal estimar Déu
perquè és Amor, i qui cerca i estima l’amor rep la comunicació d’aquest Amor i creix com a persona.
A Déu, afegeix Jesús, cal estimar-lo
“amb tot el cor”. És a dir, que
l’impuls més gran del nostre cor
sigui estimar Déu. Que no l’ocupin
també coses tan alienes a l’Amor

Hi ha molta gent necessitada materialment, o si més no mancada
de pau. Potser, fins i tot, amics o
coneguts nostres. I si som humans
i obrim bé els ulls sabrem quins
són els seus neguits. Potser serà
suficient, per començar, que demanem a Déu el do de saber escoltar.

Setmana Santa
S’ha editat el programa amb els
horaris i de les celebracions de la
Setmana Santa, amb alguns canvis i
limitacions a causa de la situació
actual. El trobareu als punts habituals de la nostra església.
Catequesi
La catequesi segueix el curs al ritme que marquen les normes de la
nostra diòcesi. Si tot segueix com
fins ara, s’ha previst que un grup
de nens i nenes puguin celebrar la
seva primera comunió a finals del
mes de maig.
Mitjans
Tota la informació que es genera a
la nostra comunitat es pot consultar al nostre web
www.carmelcat.cat/badalona.
Durant aquest dies de Quaresma,
el canal de Youtube “Veu del Carmel Badalona” ha ofert en directe,

i es pot veure en diferit, la conferència del P. Juli, el pregó quaresmal de l’arxiprestat que ha pronunciat la carmelita missionera Maria
Mallo i la benedicció del nou columbari.
El columbari
El passat dia de sant Josep, patró
de la bona mort, es va beneir el
nou columbari de la nostra església, que s’ha ubicat en una nau lateral del temple.
L'Església recorda que, en cas d'incineració, les cendres dels nostres
difunts han de descansar en un
espai sagrat. El columbari fa aquesta funció de custòdia i ajuda a conservar el record i fomentar la pregària de les famílies i de la comunitat cristiana.
El manteniment i servei del nostre
columbari s’ha confiat a l’empresa
Coral Memorial.

Projecte ‘Àfrica és l’horitzó’
El dia 14 d’abril, a les 7 de la tarda, es presentarà a la Parròquia de
Sant Pau el projecte Àfrica és l’horitzó que promou Justícia i Pau Badalona. Per finançar-lo, s’ha posat en marxa la campanya 'cayucos' a la
qual s’hi han adherit, juntament amb la nostra comunitat, les Càritas
parroquials de Sant Josep i Santa Maria, la Fundació Llegat Roca i Pi, el
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, Stop Mare Mortum, l’Associació
Noves Vies, Open Arms i l'Arxiprestat.

RESSONS D’ARREU
— El 1308 els consellers de Manresa van autoritzar als carmelites una
fundació del seu Orde a la ciutat. Després de construir el convent, l'any
1322 el mestre Berenguer de Montagut, arquitecte de la Seu i Santa Maria del Mar a Barcelona, dirigí les obres de la nova església gòtica. Conta
la tradició que el 21 de febrer del 1345 tingué lloc en aquesta església
el Miracle de la Llum: l'aparició d'una llum misteriosa que venia de la
muntanya de Montserrat fins a l'església del Carme, fent que així es posés termini a l’excomunió que patia la ciutat per un conflicte amb el bisbat de Vic a causa d’un canal de conducció d’aigua. La ciutat de Manresa
celebra cada any la Festa de la Llum el 21 de febrer. Els carmelites van
perdre aquesta església amb la desamortització de l’any 1835.
— El P. Aurelio Gazzera és conegut per la gent de les missions de Bozoum
i Baoro, a la República Centreafricana, com “l’home que enderrocà les
armes dels bandits”. En més d’una ocasió, aquest carmelita italià de 58
anys, ha hagut de convèncer els rebels que es retiressin quan s’han presentat per requisar i inquietar els poblats. Aquestes missions estan celebrant el 50è aniversari de la seva presència carmelitana en el país, un dels
més pobres del món. Fa uns dies, van celebrar una jornada d’oració per la
pau a la nació que va aplegar més de 2.000 persones entre musulmans,
protestants i catòlics.
— La germana Elsa Campa, priora de les carmelites descalces d'Alba de
Tormes i de Villagarcía de Campos, ha estat designada pel papa Francesc
consultora dels Instituts de la Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, en les seves branques masculines i femenines. La germana Elsa,
que també és presidenta de la Federació de Sant Josep de Monestirs de
Carmelites Descalces de Castella-Burgos i resideix habitualment a Oviedo,
és una religiosa molt activa. En una entrevista a La Gaceta de Salamanca,
agraeix que s’hagi confiat en ella per aquest càrrec i diu que l’ha acceptat
per servir en el que pugui. A la pregunta de com és la seva vida amb tantes responsabilitats, respon: “Sí, és una mica fort, el normal és que la
nostra vida sigui més estable, només sortim del monestir per algunes coses concretes, però cal fer de la necessitat virtut”.

