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El papa Francesc reivindica, com tants savis antics i
contemporanis, la vida senzilla, la simplicitat en els estils i
formes de viure. Podem viure amb menys, podem ser feliços amb
menys, perquè el que realment és decisiu per a la felicitat no és
el fet de tenir, sinó el fet d'ésser i, sobretot, el de sentir-se
estimat.
Sensible als signes dels temps, als batecs de la nostra època, el
papa Francesc proposa una espiritualitat en comunió amb la
naturalesa, de portes obertes, més enllà de les sagristies i els
claustres.
A la vegada, posa el centre de la felicitat en la relació, en la
qualitat dels vincles que establim amb els altres i amb Déu.
L'espiritualitat del Carmel de Teresa de Jesús, de Joan de la
Creu, de Teresa de Lisieux i molts altres místics, ens inviten a
viure la plena actualitat d'aquesta relació d'amistat i comunió
solidària i ecològica que ens demana el papa Francesc. Tot el camí
teresià és una opció fraterna, orant i compromesa amb el Déu
fet germà.
Teresa de Jesús ens invita a entrar dins del nostre món interior,
fins al centre del cor, que fa ja alguns anys que batega... I, en
començar un nou curs pastoral, escoltem la seva veu
interpel·ladora: Què vius? Pau, angoixa, tensió, desig, cansament,

joia, rutina...? Qui estimes? Qui t'estima? Vius, oi que sí? Respira
a fons, camina i estima! No tinguis por! Confia sempre en Jesús
ressuscitat, ell és el millor Mestre i Guia pels camins de Déu!
“Ahora comenzamos, y procuren ir comenzando siempre de bien
en mejor” (Fundaciones 29,32).
Així, doncs, ànims i bon curs pastoral!
Jesús Sans, carmelita descalç
Octubre 2017
— El mes d’agost es complien 450 anys de la fundació del monestir
de San José de Medina del Campo, que va tenir lloc el 15 d'agost
de 1567. Medina, lloc escollit per santa Teresa de Jesús per la seva
segona fundació, va suposar l'inici d'una expansió que portaria la
Santa a obrir un total de disset convents. A la ciutat, un dels
encreuaments de camins més transitats d’aquells anys, se
celebraven fires importants, i era un lloc pròsper, populós amb
emplaçament de banquers i mercaders.
— Durant la propera trobada de la Família Carmelitana, tindrem
l’oportunitat de conèixer el convent dels carmelites de Tàrrega
(1364), un del primers convents carmelitans de Catalunya anteriors
a santa Teresa, el qual ha passat per incomptables vicissituds. Com
anècdota comentem que els carmelites descalços també estigueren
uns anys a la ciutat, des de 1588 a 1598, però deixaren el convent,
situat al costat del riu, a causa de la insalubritat del lloc i la situació
poc adient.
— Tot i la crisi de vocacions religioses, la nostra Província Ibèrica
de Santa Teresa viu un degoteig constant de joves que decideixen
viure l’estil de vida que proposa el Carmel teresià. Després d’un any
de noviciat, aquest estiu han fet els seus vots simples en Nacho i en
Miguel al monestir de Les Palmes de Benicàssim (Castelló).

12,00 hores Eucaristia i reflexions en vers a l’espiritualitat
de Santa Teresa de l’Infant Jesús.

11,30 hores Solemne Eucaristia en honor a Santa Teresa
de l’Infant Jesús, presidirà el prior de la comunitat pare
Lean Jude Poulose, carmelita descalç.
Finalitzada la missa veneració de l’ imatge de Santa
Teresa de l’Infant Jesús i repartiment de les roses de la
Santa.
PP. Carmelites Descalços
Carrer Assalt, 11
Tarragona

El proper divendres dia 6 d’octubre de 2017, començarà el
novenari de la festivitat de Santa Teresa de Jesús, Doctora
de l’Església, gran escriptora mística i mestra d’oració.
A les 12,00 hores
Teresa de Jesús.

Missa, pregaria i reflexions de Santa

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

PP. Carmelites Descalços
Assalt, 11 – Tarragona

AUTADAS INCAUTADAS

1597 - 2017
MDXCVII – MMXVII

1897 - 2017
MDCCCXCVII – MMXVII

Els carmelites descalços som a Tarragona des de 1597.
Primer a prop de la catedral, on hi havia el grup escolar
Jaume I. Es coneixia pel convent de Sant Llorenç (15971835), perquè estava dedicat al diaca i màrtir de
l’Església romana. Foren benefactors-fundadors dos
canonges de la seu Tarragonina: D. Bertomeu Roca
(oncle del primer carmelita català, el Pare Joan de
Jesús Roca) i D. Rafel Llorenç.
Desprès de l’ desamortització (1835),el lloc es conegué
com el “cuartel del carro”.
Desprès de l’exclaustració (1835) tornaren el frares a la
ciutat, al carrer del Carme(1891). I el 16 de juliol de
1897, s’inaugura el actual convent i església de la “La
Punxa” al carrer de l’Assalt, Doncs el any 2017 escauen
els cent vint anys de d’inauguració de l’actual església i
convent i els quatre-cents vint de presència a
Tarragona.

Dia 1

Dia 2
Dia 4
Dia 7
Dia 8
Dia 12
Dia 15
Dia 17
Dia 18
Dia 22
Dia 24
Dia 28
Dia 29
Dia 31

- Diumenge XXVI de durant l´any
Festivitat de Santa Teresa del Infant Jesús
a la missa de 11,30 hores, repartiment de les roses.
- Els Sants Àngels de la Guarda
- Sant Francesc d’Assis.
- Mare de Déu del Roser
Trobada de la Família Carmelitana
- Diumenge XXVII de durant l’any
- Mare de Déu del Pilar
- Festivitat de Santa Teresa de Jesús
- Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir
- Sant Lluc, evangelista.
- Diumenge XXIX de durant l’any
Diumenge de Jornada de evangelització dels pobles
- Sant Antoni Maria Claret, bisbe
- Sant Simó i Sant Judes, apòstols
- Diumenge XXX de durant l’any
- Sant Ramon Nonat

Benvolguts germans i germanes,
Enguany la Jornada Mundial de les Missions ens torna a
convocar entorn la persona de Jesús, «el primer
evangelitzador i el més gran» (Pau VI, Exhort. ap.
Evangelii nuntiandi, 7), que ens crida contínuament a
anunciar l’Evangeli de l’amor de Déu Pare amb la força
de l’Esperit Sant. Aquesta Jornada ens convida a
reflexionar novament sobre la missió al cor de la fe
cristiana. De fet, l’Església és missionera per naturalesa;
si no ho fos, no seria l’Església de Crist, sinó que seria
només una associació entre moltes d’altres, que
acabaria ràpidament exhaurint el seu propòsit i
desapareixent. Per això se’ns convida a fer-nos algunes
preguntes que toquen la nostra identitat cristiana i les
nostres responsabilitats com a creients, en un món
confós per moltes il·lusions, ferit per grans frustracions i
esqueixat per nombroses guerres fratricides que afecten
de forma injusta sobretot els innocents. Quin és el
fonament de la missió? Quin és el cor de la missió?
Quines són les actituds vitals de la missió?

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

Telèfon 977 23.73.12
e-mail tarragona@carmelcat.cat
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