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Sant Justí, màrtir
Sants Carles Luanga i companys màrtirs
Sant Bonifaci, bisbe i màrtir
Corpus. Santíssim Cos i Sang de Crist
Sagrat Cor de Jesús
Cor Immaculat de la Benaurada Verge Maria
Diumenge XI de durant l’any
Pasqua del Malalt. Sagrament de la Unció a les 11.30 h.
Sant Eliseu, profeta
Consell Laical Arxiprestal
Diumenge XII de durant l’any
Sant Lluís Gonçaga, religiós
Naixement de sant Joan Baptista
Cantates Solidàries de Bach a benefici de Quart Món. 20.15 h.
Diumenge XIII de durant l’any
Sant Ireneu, bisbe i màrtir
Sants Pere i Pau, apòstols

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
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Els dons de l’Esperit
Acabem de celebrar la Pentecosta
amb la qual el cicle Pasqual arriba
al punt més àlgid: l’Esperit de Jesús
ressuscitat es fa present en nosaltres i enforteix el nostre ànim per
proclamar les benaurances, el programa central del missatge cristià.
L’Església resumeix l’acció de l’Esperit Sant en set dons que actuen
sobre la personalitat humana fins a
l’extrem més altruista i fraternal.
Són accions de l’Esperit que ens
infonen capacitats que moltes vegades nosaltres mateixos potser
ignorem perquè no ens hem aturat
a reflexionar-hi.

Així, els dons de saviesa i intel·ligència ens disposen per descobrir la clau de la vida, els seus
goigs i ombres, i el de ciència ens
capacita per veure en ella la grandesa de l’obra de Déu i a saber discernir entre el be i el mal. Amb el
do de fortalesa som capaços de
superar moments de debilitat i dificultat i amb el de consell ens apropem als necessitats de paraules
d’ànim i de vida. El temor de Déu
és el reconeixement de la nostra
humilitat i ens obre la mirada clara
vers el Pare. El do de pietat motiva
la nostra relació d’amistat amb
“Aquell que saben que ens estima”.
Aquestes són les eines que posa a
les nostres mans l’Esperit Sant per
actuar com a autèntics cristians en
els nostres ambients de cada dia.
Així ho proclama el papa Francesc quan diu que si volem renovar
la nostra Església hem de deixar
que l’Esperit faci la seva feina en
els nostres cors; que s’ha de pregar
i treballar i que hi ha d’haver espiritualitat i compromís social per actuar a la nostra societat.

PASQUA DEL MALALT
Pastoral de la Salut

presideixen la comunitat perquè
l’ungeixin amb oli en nom del Senyor i preguin per ell. Aquesta pregària, feta amb fe, salvarà el malalt:
el Senyor el posarà bo i li perdonarà
els pecats que hagi comès”.
Tornen les Cantates Solidàries

El diumenge 13 de juny celebrarem
la Pasqua del Malalt a la missa de les
11.30 h. durant la qual s’administrarà el Sagrament de la Unció a totes
aquelles persones que ho desitgin.

Aquest sagrament abans era més
conegut com “extremunció” i només
s’impartia als malalts propers a la
mort i en estat d’inconsciència perquè es considerava que si el malalt
estava conscient podria espantar-se
al rebre’l, al considerar-lo un anunci
de la mort imminent. Això feia reduir l’eficàcia del sagrament, el qual
rebut en consciència dona al malalt
fortalesa davant la malaltia.
Per això, la Unció dels Malalts és un
sagrament de vida que ens ajuda a
afrontar la malaltia i la vellesa amb
la força que rebem del Senyor.
Com diu l’apòstol Jaume (5, 14-15):
“Si entre vosaltres hi ha algú que
està malalt, que faci cridar els qui

Després de més d'un any d'absència
per les causes ja conegudes, el dissabte 26 de juny a les 20.15 h., es
reprendran les Cantates Solidàries
de Bach, que organitza el Conservatori de Música de Badalona.
En aquesta ocasió actuaran el Conjunt Instrumental del Conservatori i
Solistes, dirigits per Jordi Montoliu,
els quals interpretaran la Cantata
BWV 146 “Cal que passem molt sofriment per entrar el Regne de Déu”.
L'entrada és gratuïta amb aportació
voluntària a favor de l’acció social
del nostre grup de Quart Món.
Consell Laical Arxiprestal
Els representants de les diferents
parròquies i comunitats de l’arxiprestat estan convocats, el dia 17 de
juny a les 7 de la tarda, per tractar,
entre altres temes, del pla de l’Arquebisbat de Barcelona sobre l’inici
del procés per dibuixar un nou mapa
arxiprestal amb la constitució de les
noves comunitats pastorals.

RESSONS D’ARREU
— A Barcelona, davant de l’estació del funicular de Vallvidrera, hi ha
una església amb nom de ressonàncies carmelitanes: la parròquia de
Sant Joan de la Creu. Es va fundar l’any 1950, en el context de la reforma diocesana del bisbe Gregorio Modrego, i des d’aleshores la regenten els frares caputxins, els quals van desenvolupar la seva obra pastoral en aquesta barriada desestructurada i amb molta problemàtica social. El Casal parroquial va ser l’escola del barri i s’explica que, curiosament, es va fer amb aportacions dels marines de la VI Flota dels Estats
Units que en aquells anys recalava en el port de la ciutat.
— De formació jesuïta i de cor franciscà, el papa Francesc té l’esperit
carmelita. A més de la seva reconeguda devoció per santa Teresina, en
les seves homilies, al·locucions i escrits gairebé sempre hi ha alguna
cita o referència als nostres místics fundadors. En l’Audiència General
del passat 5 de maig, parlant de la pregària contemplativa, digué: “En
Jesucrist en la seva persona i en l’Evangeli no hi ha contraposició entre
contemplació i acció (...). En aquest sentit, caritat i contemplació són
sinònims, diuen el mateix. Sant Joan de la Creu afirmava que un petit
acte d’amor pur és més útil a l’Església que totes les altres obres juntes”.

— Islàndia té una població de 360.000 habitants dels quals el 77% es
declaren cristians. La gran majoria pertanyen a l’Església d’Islàndia i a
altres confessions luteranes menors. El catolicisme compta aproximadament amb un 4% de practicants. En aquest context, l’any 1940 les
carmelites descalces van fundar una comunitat de monges procedents
d’Holanda, en una petita localitat propera a la capital. El 1985, i fins
avui, un grup de carmelites poloneses es va fer càrrec del monestir. A
l’erupció encara activa del volcà Fragadalsfjall, que s’ha pogut veure
per televisió, les alegres monges d’aquella comunitat li han trobat una
dimensió espiritual i han compost una cançó amb imatges del volcà i
lletra del poema de sant Joan de la Creu: “Flama d’amor viva”. Es pot
veure a la seva pàgina de Facebook:
https://www.facebook.com/Karmelitanki.Bose.Karmel.Iceland/

