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Els canvis vertiginosos que hem experimentat en aquests darrers anys gairebé
ens fan oblidar com era la vida sense tants artefactes. Podem pensar, a més del
telèfon, en la ràdio, la televisió… Tots ells, abans ocupaven espais comunitaris en
les famílies, comunitats religioses, amistats. Un telèfon, una màquina d’escriure,
una ràdio i un televisor per comunitat. Avui cada persona té el seu telèfon, la
seva ràdio, la seva televisió a través del mòbil o de l’ordinador individual.
Les biblioteques comunitàries es llangueixen. Cada persona té les seves
preferències. Fins i tot queda la possibilitat dels llibres digitals. La bústia de
cartes ja no és col·lectiva, sinó que cadascun obre el seu correu electrònic sense
necessitat de sobre ni segells. La tecnologia té possibilitats immenses i serveix de
gran ajuda per a la vida quotidiana, però no està exempta de riscos. En subratllo
només tres.
Reclusió en l’esfera individual.
La comunitat deixa de ser l’espai de preferència i satisfacció de moltes
necessitats, perquè la tecnologia les resol de manera individual. La comunitat,
configurada pels pròxims, perd consistència. No he de consultar amb ningú per
veure un programa de televisió, per sentir un programa de ràdio, per despenjar
el telèfon. Trio els programes al meu gust, a la carta, a l’hora d’emissió o quan
tinc temps disponible. Si la tecnologia enforteix la personalització, que està
integrada en la vida comunitària, el resultat és bo. Però corre el risc d’atendre
l’individu, que s’allunya del col·lectiu per tancar-se en les seves preferències.

Prioritat del que és virtual sobre el que és presencial.
La presència es defineix per l’aquí i l’ara. El que és virtual trenca el concepte
d’espai i de temps. Només cal observar una reunió comunitària o un dinar en
grup per adonar-nos que n’hi ha prou amb un WhatsApp perquè el mòbil es
converteixi en una nau transportadora a altres espais potser a centenars o milers
de quilòmetres, o a un altre temps indeterminat. Es perd així la presència,
l’atenció, la consciència. S’encén el llum vermell de l’ocupa’t i la comunitat deixa
de ser el punt de trobada. El que és proper s’allunya de manera imperceptible.
La tecnocràcia i la transcendència s’exclouen mútuament.
Jordi Pigem esmenta en el seu llibre Àngels i robots aquesta frase del psiquiatre
Joel Kovel: «La tecnocràcia en l’afany de digitalitzar i manipular-ho tot no pot
acceptar allò intangible.» La interioritat, l’espiritualitat… decauen o es deixen
fascinar pels avenços de la tecnologia. Em va cridar l’atenció la resposta d’un
imam sobre què l’atreia d’Occident: «Res, a excepció de la tecnologia.»
Conservem la peanya i hem canviat el referent. Ja no és Déu, sinó els diners i la
tècnica.
Lluís Serra Llansana, marista

Febrer 2018

- El carmelita descalç Anders Arborelius (1949),
arquebisbe d’Estocolm, ha estat elegit “Suec de
l’any 2017” per la revista “Fokus”. La distinció es
concedeix a les persones que s’han distingit per
contribuir a millorar el país amb independència i
originalitat. Nascut en el si d’una família luterana, a
l’edat de 20 anys Anders es va convertir al
catolicisme i posteriorment va ingressar a l’orde
del Carmel.

- Aquest any en fa 150 del naixement del cardenal
Francesc Vidal i Barraquer (Cambrils 1868 Friburg, Suïssa, 1943). Cardenal i arquebisbe de
Tarragona (1919‐43), durant la Dictadura de Primo
de Rivera defensà la llibertat de l’Església i
mantingué, amb tots els altres bisbes de la
Tarraconense, el català com la llengua de la
predicació i de la catequesi. Durant la Guerra Civil
es negà a signar la lletra col·lectiva de l’episcopat
espanyol a favor de l’Espanya del general Franco.
S’exilià primer a Itàlia i, més tard, a Suïssa.

- Del 15 al 18 de gener el papa Francesc ha visitat
Xile. El lema del viatge ha estat “Us dono la meva
pau”. Dos sants xilens van ser escollits per figurar a
la medalla commemorativa d’aquesta visita, la
carmelita descalça Teresa de los Andes (Juanita
Fernández 1900-1920) i el jesuïta Alberto Hurtado
(1901-1952). Ella va morir molt jove, però va deixar
testimoni del seu amor a Crist i d’entrega a les
feines del dia a dia. Alberto, company d’estudis del
germà de Juanita, va dedicar la seva vida a
treballar pels joves, els treballadors i els més
necessitats. Ambdós representen les dues cares de
la vida religiosa, la contemplació i l’acció.

- Catalunya Cristiana, el setmanari religiós que dirigeix Mn. Jaume Aymar,
ha arribat a la fita històrica del número 2.000. Va ser fundat l’any 1979, per
mossèn Joan E. Jarque i mossèn Francesc Malgosa i és l’únic d’aquesta
temàtica que es publica a Catalunya. Del número 2.000 s’ha fet un tiratge
extraordinari de 40.000 exemplars i tenia com a lema «2.000 setmanes
amb tu».



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 2

Dia 3

Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 13
Dia 14

Dia 15
Dia 16
Dia 18
Dia 20
Dia 21
Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 28

- Presentació del Senyor
Dia de la Vida Consagrada,
Benedicció de les candeles a les misses
de 12 dels migdia i 7 del vespre.
- Festivitat de Sant Blai
Benedicció dels aliments a les misses
de 12 dels migdia i 7 del vespre (vigília).
- Diumenge V de durant l’any
- Santa Àgata, verge i màrtir
- Sant Pau Miki i companys, màrtirs
- Sant Ricard
- Santa Escolàstica, verge
- Diumenge VI de durant l’any
- Santa Eulàlia, màrtir
- Sant Benigne
- Dimecres de Cendra,
Imposició de la Cendra a les misses
de 12 dels migdia i 7 del vespre
- Sant Faustí i Santa Jovita, màrtirs
- Sant Onésim, bisbe
- Diumenge I de Quaresma
- Sant Eleuteri, bisbe
- Sant Pere Damià, bisbe
- Càtedra de Sant Pere
- Sant Policarp, bisbe
- Sant Sergi, màrtir
- Diumenge II de Quaresma
- Sant Fortunat, màrtir
- Sant Baldomer

El temps de Quaresma es sempre un bon moment i una oportunitat per
deixar a banda les preocupacions de la vida de cada dia y poder
reflexionar en silenci envers com son les nostres relacions amb Déu,
amb totes les persones que m’envolten i en el món on visc.
La Quaresma, es el temps que l’Església es prepara per a celebrar la
Pasqua, i és una gran oportunitat per fer un espai al silenci.

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

Telèfon. 977 23.97.19
e-mail carmeltar@tinet.cat
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