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Quin sentiment pot despertar en nosaltres, homes i dones de fe,
l’espera i la preparació de la vinguda del Senyor? Si estem
convençuts que Aquell qui ens porta la salvació i la vida ve a
nosaltres, no hem de sentir una profunda alegria?
En els escrits de santa Teresa de Jesús hi apareixen moltes
paraules que fan referència a aquest aspecte de l’estat d’ànim de
les persones: alegria, joia, acontentament, goig, delit, gustos,
riure, festes, recreació, regal, consols, cel... Teresa és la santa
de l’alegria, i més encara amb l’anunci de l’arribada del «NenDéu». Ho canta la bellesa dels seus poemes. No hi ha millor
manera d’expressar l’indesxifrable.
Teresa gaudeix, de manera especial, amb la celebració de
l’advent i el Nadal. Se sent alegre, abraçada i acollida pel misteri
del Rei encarnat que es fa petit i ens mira amb la candidesa i la
dolçor d’un infant. Teresa expressa el seu goig i la seva alegria
pel fet de sentir-se salvada pel petit de Beltem: «Hoy nos viene
a redimir / un Zagal, nuestro pariente, / Gil, que es Dios
omnipotente.»

El misteri de l’Encarnació li parla a Teresa de la humilitat i
l’assentiment de Maria a la proposta del Déu que s’ha enamorat
de la seva petitesa. El fiat de la petita «zagala» –com l’anomena
Teresa– també fa créixer la nostra alegria: «Mi fe, yo lo vi
nacido / de una muy linda Zagala. / –Pues si es Dios, ¿cómo ha
querido / estar con tan pobre gente? / –¿No ves, que es
omnipotente?»
Basat en un article del P. Luis Hernando, ocd

Desembre 2017
— «Mare Teresa, vostres llibres sants / jo me’ls estimo com aquells
germans / que en un no-rê ens ho saben tot resoldre.» Aquests
darrers versos del poema «Teresa de Jesús», palesen l’admiració
de la poetessa Clementina Arderiu (1889-1976) per la santa d’Àvila,

la qual veu com la “dona forta”, capaç de capgirar voluntats
contràries a la seva llibertat. Una admiració, per altra banda,
compartida per molts corrents feministes, de base catòlica o no, que
també aprecien la fortalesa de Teresa en un món, el seu, molt
desfavorable al desenvolupament social i cultural de la dona. (D’una
entrada de Maria Toldrà al web Castell Interior).
— Ara fa vint anys de la designació de santa Teresa de l’Infant
Jesús com a doctora de l’Església. Tres circumstàncies ressalten
d’aquest nomenament de la santa de Lisieux:
· És una dona universal que va saber captar la riquesa de l’Evangeli
de manera concreta i amb la profunditat vital i sapiencial pròpia del
geni femení.
· És una contemplativa que va viure al seu Carmel i, malgrat la
naturalesa oculta de la forma de vida al claustre, tingué una gran
capacitat de difusió de l’Evangeli i d’inundar l’Església i el món de la
«bona olor de Crist» (carta 169).
· I, finalment, és una jove que assolí la maduresa de la santedat en
plena joventut. L’Església la presenta com a mestra de vida
evangèlica capaç d’il·luminar el camí als més joves.
— Aquest any en fa 25 de presència del Carmel descalç a
Dédougou, la capital de Burkina Faso. Precisament, aquest mes de
novembre el pare provincial Miguel Márquez, acompanyat per
l’administrador provincial, el P. Juanjo Herrero, ha visitat les
comunitats de la jove Delegació d’Àfrica Occidental. La Delegació
comprèn les cases (parròquies, escoles, cases de formació, casallar...) de Burkina Faso, Costa d’Ivori i Togo, que són fruit del treball
missioner de l’antiga província d'Aragó-València i que ara depenen
de la nostra Província Ibèrica.
— El Carmel teresià també és present a terres d’Oceania. El primer
monestir de monges es va fundar l’any 1885 amb religioses
franceses del convent d’Angoulême. Ara hi ha tretze Carmels
repartits entre les diferents illes del continent, majoritàriament a
Austràlia. Per la seva part, els primers frares van venir d’Irlanda el
1948. Ara tenen tres cases a Austràlia. També el Carmel Seglar és
viu en aquella zona, amb comunitats repartides per Austràlia, Nova
Zelanda i Samoa. Les Carmelites Missioneres del P. Francesc
Palau són presents a Austràlia des de l’any 2004.



Tots els dissabtes a les 11,30 hores, pregària del rosari, missa
votiva mariana i salve cantada.



Tots els primers divendres de cada mes, a les 11,30 hores
fins a les 12,00 hores, te lloc a la nostre església de la Mare de
Déu del Carme, la exposició del Santíssim Sagrament.



Sagrament de la Reconciliació (Confessions) :
abans de cada eucaristia.



Grup Cultural del Carme, tots els dissabtes a les 11 hores,
programació de les activitats del curs, trobades, sortides,
exposicions, organització d´ esdeveniments.



Coordinadora de pastoral reunió tots els divendres de final de
cada mes.



Equip de litúrgia, tots els divendres a les 6,00 de la tarda,
preparació dels cants i lectures.



Grup d’ajuda, una resposta comunitària al missatge evangèlic
d'estimar i compartir amb el pròxim.



Grup de comunicacions, confecció de revista, pagina web,
relacions amb el mitjans de comunicació, tots els divendres per la
tarda.



Grup de pregaria i catequesi d’adults.



Dia 1
Dia 3
Dia 4
Dia 6
Dia 7
Dia 8
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 13
Dia 14
Dia 15
Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27
Dia 28
Dia 31

-

Sant Eloi, bisbe
Diumenge I d’Advent
Santes Bàrbara, verge i màrtir i Ada, verge
Sant Nicolau de Bari, bisbe
Sant Ambròs, bisbe
La Inmaculada Concepció de la Mare de Déu
Diumenge II d’Advent
Sant Damàs I, papa
Mare de Déu de Guadalupe
Santa Llúcia, verge i màrtir
Sant Joan de la Creu, carmelita descalç
Sant Valerià, bisbe
Diumenge III d’Advent
Mare de Déu de l’Esperança
Sant Anastasi I, papa
Sant Domènec de Silos, abat benedictí
Diumenge IV d’Advent
El Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
Sant Esteve, protomàrtir
Sant Joan, apòstol i evangelista
Els Sants Innocents
Festivitat de la Sagrada Família

Nat a Fontiveros (Àvila), cap a l'any 1542.
Després d'un temps en l'orde carmelità, l'any
1568, pels consells de santa Teresa de Jesús, va
ser el primer que va emprendre la reforma entre
els germans de l'orde, amb moltes penes i
treballs. Ascètic i seriós, no sempre va ser
comprès. Insigne en saviesa i santedat, els seus
escrits van tenir un pes decisiu en l'espiritualitat
moderna. Va morir a Úbeda l'any 1591.

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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