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La Pentecosta és la festa de l’Esperit Sant, que és Senyor
i infon la vida. Per al poeta i al místic, l’Esperit és flama
d’amor: ¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!” Així evoca sant
Joan de la Creu el diàleg entre l’ànima i el seu Estimat. La
flama és l’amor de l’Espòs que consumeix l’ànima ferint-la
suaument i deixant-la embadalida, però plena de
sentiments d’entrega. És el mateix foc de l’Esperit que
actuà en els apòstols aquell matí de Pentecosta. Tots ells
reberen la ferida d’aquesta flama transformadora que els
abocà amb la seva força a una nova existència. Ara seran
capaços de fer-se entendre, de comunicar tot allò que els
havia anat amarant al costat del Mestre, però que no
arribaven a comprendre. Per als cristians d’avui, la
Pentecosta ha de ser l’esdeveniment que ens motivi a
entendre’ns amb tothom, encara que fem servir
“llenguatges” diversos, a estimar-nos tot i ser diferents,
perquè l’Esperit ens dona la força per superar totes les
pors i fer-nos acollidors i solidaris.

— Beas de Segura (Jaén), teresiana des de sempre, ho és molt
més d’ençà del passat cinquè centenari del naixement de santa
Teresa de Jesús. La inventiva per celebrar algun esdeveniment
teresià relacionat amb Beas va in crescendo. Si pel centenari es van
bolcar en la celebració de l'arribada de la Santa a la població i la
posterior marxa per anar a fundar a Sevilla, i l’any passat hi hagué
també un programa ple d’activitats, enguany s’ha celebrat una
romeria per festejar la sortida de la Santa cap a Sevilla l’any 1575,
amb carros engalanats i amb una imatge de santa Teresa en un
d’ells, tot recordant el que ella mateixa havia escrit: "Anàvem en
carros molt tapats. Era com entrar en un purgatori".
— Estant a València, el general Prim va tenir noticia que un amic
seu de la infància, el carmelita P. Pere del Sagrat Cor, no el volia
veure. L’anà a trobar i entre ells s’establí aquest diàleg: “—Ara sí
que no t’escapes, noi. Per què no m’has vingut a veure? —Perquè
les teves idees són molt contràries a les meves. —Però, Pere, és
possible que dubtis de mi? Si sóc el mateix que quan anava a
escola amb tu! —Llavors, perquè vas dir a les Corts que la reina era
tan pura com la Mare de Déu? Creu-me: he arribat a avorrir-te. —
Doncs mira, Pere: no et creguis res del que digui a les Corts perquè
tot és el contrari del que sento; en política, a vegades no podem
evitar de dir el que no pensem. Mira, perquè et convencis que sóc el
mateix de sempre (i mostrant-li l’escapulari de la Mare de Déu que
duia al pit, afegí), Ella em va guardar en la guerra d'Àfrica, i m'ha
donat sempre força i valor”.
— Les notícies que parlen de les vocacions no han de ser sempre
negatives. Sortosament, encara hi ha joves que fan de la seva vida
vocació d’entrega al carisma teresià de servei a Déu i als germans.
És el cas del germà Jesús de Maria i Josep que el dia de la festa de
la Mare de Déu de Fàtima ha fet a Màlaga la professió solemne com
a carmelita descalç, acompanyat de la seva família, els seus
companys de formació i la comunitat teresiana d’aquella ciutat
andalusa.

La nostra comunitat celebrarà la
vigília de la festa de la Pentecosta el dissabte dia 3 de juny de
2017.
A les set de la tarda Missa de
Vigília.
Al voltant de les vuit de la tarda
al claustre del convent, encesa
de la flama i foc de l’Esperit Sant,
a continuació pregaria.
Després tindrem un ressopo de
germanor.

.
La Pentecosta és la festa de l’Esperit Sant, que és Senyor
i infon la vida. Pel poeta i místic, l’Esperit és flama d’amor:
¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!”
(Sant Joan de la Creu)
Església de la Mare de Déu del Carme
PP. Carmelites Descalços - Tarragona

El diumenge dia 4 de Juny Festivitat
de la Pentecosta, el Ciri Pasqual
s’apagarà solemnement del altar major
al costat del ambo, donant així per
acabat el temps pasqual i el traslladarem a la capella del Santíssim, després
de la missa de 7 de la tarda.

Un dels elements més simbòlics i
representatius del temps de Pasqua
és el ciri pasqual. Aquest ciri, a
diferència dels ciris convencionals, és
un ciri molt més gran i decorat.
Simbolitza el Crist, mort i ressuscitat,
que ens dóna la seva llum,
simbolitzada amb el foc que beneïm la
nit solemníssima de Pasqua, en la
vetlla pasqual.
Església de la Mare de Déu del Carme
dels PP. Carmelites Descalços
carrer Assalt, 11 - Tarragona

Dia 4
Dia 11
Dia 13
Dia 14
Dia 18
Dia 21
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 28
Dia 26
Dia 29
Dia 30

-

PentecostaSant Felip i Sant Jaume, apòstols
La Santisima Trinitat
Sant Antoni de Pàdua, prevere i doctor de l’Església
Sant Eliseu, profeta
Corpus Christi
Sant Lluis Gonzaga, religiós
Sagrat Cor de Jesús
El naixement de Sant Joan Baptista
Diumenge XII de durant l’any
Sant Irineu, bisbe i màrtir
Sant Felip Neri
Sant Pere i Sant Pau, apòstols
Beat Ramon Llull, màrtir

Diumenge dia 18 de juny de 2017
A les 11,30 hores del mati
Celebració de la Eucaristia
a continuació :
Processo per el claustre i església
Exposició del Santíssim Sagrament
Pregaria Comunitària
Benedicció i Reserva del Santíssim.
Queda suprimida la Eucaristia les 12,30 hores

Església PP. Carmelites Descalços.
carrer Assalt, nº 11 – Tarragona
Eucaristies
Dies Feiners : 12:00 hores i 19:00 hores.
Dies Festius : vigília 19:00 hores.
11:30 hores,
19:00 hores.

12:30 hores i

Monestir de Sant Josep i Santa Anna
Germanes Carmelites Descalces.
carrer Mare de Déu del Carme,2-Tarragona
Pregària de la Litúrgia
de les hores i Eucaristies
Dies Feiners : Laudes 6:30 hores
Eucaristia conventual 8:00 hores
Vespres 18:30 hores
Dies Festius : Vigília primeres vespres
dissabte 18:30 hores.
Eucaristia conventual 11:00 hores.
Vespres 18:30 hores.
Tots els divendres a les 19:00 hores.
Comentari de les Lectures Bíbliques del Diumenge.
PP. Carmelites Descalços
Carrer Assalt, nº 11
Tarragona

Germanes Carmelites Descalces
Carrer Mare de Déu del Carme, nº 2
Tarragona
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