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Quantes vegades, arribat el temps d’estiu, sentim a dir que aquest és
un temps que convida a descansar i agafar forces, a gaudir de la natura i a
conviure amb els nostres familiars i amics? Aquesta és una de tantes
frases fetes que tenim aquests mesos per justificar certes maneres de fer,
millor dit, de no fer, com si realment a l’estiu el curs de la vida s’aturés de
cop i volta, de la mateixa manera que, en acabar el dia, l’encarregat tanca
la llum i la porta de la seva empresa i l’activitat s’atura del tot fins a una
nova jornada laboral.
Això, que val per a tothom, ens hauria de fer reflexionar una mica a
nosaltres que, com a cristians, volem viure la nostra fe en Jesús i la seva
Bona Nova celebrant, pregant i portant el missatge i l’exemple rebuts als
nostres entorns familiars i socials. Segur que si ho fem arribarem a una
conclusió indefugible: no, l’estiu i les vacances, per aquells qui les poden
tenir, no són excuses per relaxar-nos en tot allò que diem que som, que
volem ser.
Perquè, hi ha alguna cosa que ens impedeixi mantenir viva la nostra
comunió amb el Pare a les Eucaristies? Hi ha raons per “tancar” el nostre
interior a la seva presència en nosaltres a través de la pregària? Potser les
persones necessitades, malaltes, solitàries, deixen de ser-ho aquestes
setmanes?
Siguem sempre coherents amb nosaltres mateixos.

— El 4 de maig, l’església del monestir de Sant Josep i Santa Anna de
Tarragona de les carmelites descalces va acollir l’acte de reconeixement a
la figura del P. Gregori Estrada (1918-2015), músic i monjo de Montserrat.
L’acte va ser presidit per l’abat de Montserrat, Josep M. Soler. Es van llegir
fragments d’un llibre de Joan Todo sobre el P. Gregori i es van poder
escoltar cants i composicions per a orgue del monjo montserratí,
compositor, organista, mestre de l’Escolania i creador de les Trobades
d’Animadors de Cant per a la Litúrgia.
— El 21 de maig passat, el papa Francesc va anunciar el nomenament de cinc
nous cardenals, entre els quals el carmelita Lars Anders Arborelius, bisbe
d’Estocolm des de 1998. Nascut a Suïssa l’any 1949, en una família d’arrels
luteranes, de ben jove va anar a viure a Suècia on es convertí al catolicisme.
La lectura de santa Teresa de l’Infant Jesús l’animà a entrar en el Carmel
descalç.
— Fa uns anys, van sortir a la llum uns poemes anònims escrits l’any 1804
per les monges del monestir de les carmelites descalces de Còrdova
(Argentina). La cosa no tindria gaire interès si no es tractés dels primers
escrits femenins que s’han trobat en aquell país sudamericà. Aquestes
lletres tenen un valor històric, literari i de resistència de gènere, d’una
època en la qual la dona no tenia massa opcions, o la vida familiar o el
convent, únics llocs on es podia llegir i escriure, es pensava i eren espais
de resistència. Els poemes van ser escrits amb motiu d'un fet trist per a la
comunitat religiosa d’aleshores, la defunció de fra José Antonio de San
Alberto, bisbe de Còrdova entre 1780 i 1785. El bisbe era un gran
avantguardista, interessat en la formació de la dona i pensava que podia
estar preparada per interpel·lar el món.
— Les carmelites descalces de Lituània han editat els llibres "Camino de
perfección" de santa Teresa de Jesús i "Dichos de Luz y Amor" de sant
Joan de la Creu, traduïts al lituà per la germana Ieva. La història va
començar ja fa anys, quan la comunitat de Calahorra va convidar algunes
germanes de Lituània a venir a casa seva per aprendre el castellà
i conèixer la cultura espanyola i els fonaments de l'espiritualitat
carmelitana. Els llibres són el fruit d'aquesta generositat i amistat.
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Diumenge XII de durant l’any
Sant Tomàs, apòstol
Inici del Novenari de la Mare de Déu del Carme

a les 19,45 hores
Conferencia Mariana a càrrec del Pare Juli González i
Ortega, ocd. Pare conventual dels Carmelites Descalços
de Badalona.
Presidirà la missa de les 19,00 hores.
Diumenge XIV de durant l’any
Sant Benet, abat
Santa Teresa de Jesús del Andes, carmelita descalça
Sant Bonaventura, bisbe i doctor de l’Església

Dia 16 - La Mare de Déu del Carme
Misses a: 10:30 (anglès),
11:30 (castellà), i
12:30 hores (català).
Tarda: 19:00 hores, Solemne concelebració eucarística.
Després de les misses: imposició del Sant Escapulari.
Dia 20
Dia 23
Dia 25
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Dia 29
Dia 30

-

Sant Elies
Diumenge XVI de durant l’any
San Jaume, apòstol
Sant Joaquim i Santa Anna
Santa Marta
Diumenge XVII de durant l’any

És l’armadura que ens protegeix dels perills de
terra i mar.
És Maria qui ens vesteix amb les seves virtuts i
que ens empara sota el seu blanc mantell
maternal.

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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