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A la catequesi, perquè els nens i nenes entenguin el significat i la
importància de la Pasqua pels cristians, els expliquem, i les lectures
de la Vetlla Pasqual ens ho recorden a nosaltres, com el Poble
d'Israel va passar de l'esclavitud a la llibertat, sortint d'Egipte fins a
arribar a la Terra Promesa i que per aquest motiu els jueus celebren
cada any la festa de la Pasqua (de l’hebreu pésakh), el pas de
l’esclavitud a la llibertat.
Els infants entenen així perquè Jesús, seguint la tradició del seu
poble, es va reunir amb els seus amics per celebrar aquesta festa.
És en aquest moment, explicant el sopar pasqual, que els iniciem
en el concepte d’Eucaristia i, també, en el manament de l’amor i el
servei.
Acabat aquell sopar, els expliquem, Jesús va ser traït i entregat
als seus enemics que aconseguiren que fos condemnat a mort i
que, una vegada enterrat, al tercer dia ressuscità, tal com havia dit.
Això és el que celebrem els cristians per Pasqua, el pas de Jesús
de la mort a la vida; per nosaltres el dia més important de l’any.
Nosaltres, els adults, hem d’avançar en aquest significat pasqual.
Com podem aplicar-lo en la nostra vida personal i comunitària?
Quines actituds i hàbits nostres “maten” i quins donen vida?

Aquesta lluita entre la mort i la vida comença en el cor de
cadascun. Tots tenim la llibertat per triar i decidir quina actitud cal
prendre davant les circumstàncies que se'ns presenten en un món
ple d’incertesa i desassossec. Les injustícies, les mitges mentides
que volen passar per veritats i els egoismes econòmics no ens ho
posen fàcil .
En el temps pasqual que ara encetem, haurem de decidir per
quin camí i amb quina actitud avançarem per assolir una vida més
plena i fecunda en Jesucrist.

Abril 2018
— La beatificació de la carmelita descalça María Felicia Guggiari,
coneguda popularment com "Chiquitunga", ja té data. Serà el 23 de
juny, vigília de sant Joan, a l’estadi Cerro Porteño d’Asunción. Sor
María Felicia de Jesús Sagramentat serà la primera dona del
Paraguai beatificada per un altre sud-americà, el papa Francesc.
— Tot i que santa Teresa tenia pensat fundar un convent a Madrid
no va poder veure complert el seu desig en vida. El cas és que ja
feia temps que ho estava preparant i fins i tot ho comentà al llibre de
les Fundacions. Tanmateix li arribà la mort abans de veure aquest
anhel complert. Teresa va morir l’any 1582 i la fundació madrilenya
no arribà fins quatre anys més tard.
— L’any 2011, els carmelites descalços van haver de deixar la seva
presència a la província equatoriana de Sucumbíos a causa de les
pressions integristes que aprofitaren la jubilació del bisbe carmelita
Gonzalo López Marañón (1933, Medina del Pomar, Burgos – 2016,
Luanda, Angola), amb 40 anys al servei de les poblacions indígenes
d’aquella zona. Set anys després, les comunitats catòliques de la
demarcació demanen a la Santa Seu el retorn dels missioners
teresians, defensant la seva gran tasca a favor d’una “Església
senzilla i propera a la gent, comunitat de comunitats, ministerial,
encarnada en les cultures, participativa, que "camina amb els dos
pes" (la fe i la vida), que dona importància als laics i de manera
especial a les dones.”

El passat divendres dia 16 de març de 2018 a les 8,00
hores del vespre, va tindrà lloc a la nostre església de la
Mare de Déu del Carme, la conferencia Quaresmal, sota
el títol: «Teresa de Jesús: La Humanitat de Jesucrist», a
carrec de el pare Juli González Ortega, (ocd) del convent
dels PP. Carmelites Descalesia de Badalona.
El pare Juli González, va exposar amb una exposició
realista la humanitat de Jesucrist, sota la visió de la
Santa, a la conferencia asistiren un bon nombre de fidels
de la nostre esglesia, finalitzat la conferencia el Grup
Cultural del Carme,va fer lliurament al pare Juli
Gonzalez, de una nova edició del pin que representa la
nostra esglesia i convent.



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 17 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 2
Dia 3
Dia 5
Dia 6
Dia 7
Dia 8
Dia 9
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 13
Dia 14
Dia 15
Dia 16
Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 21
Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27
Dia 28
Dia 29
Dia 30

- Diumenge de Pasqua
Sant Hug, bisbe
- Sant Francesc de Paula
- Sant Pancraç, bisbe i màrtir
- Sant Telm
- Sant Marcel.lí, màrtir
- Sant Joan Baptista de la Salle
- Diumenge II de Pasqua
Sant Dionis, bisbe
- Sant Marcel, bisbe
- Sant Ezequiel, profeta i màrtir
- Sant Estanislau, bisbe i màrtir
- Sant Juli I, papa
- Sant Martí I, papa i màrtir
- Sant Lambert, bisbe
- Diumenge III de Pasqua
- Santa Engracia, verge i màrtir
- San Anicet, papa i màrtir
- Beata Maria de l’Encarnació, carmelita descalça
- Sant Crescenci, màrtir
- Santa Agnès de Montepulciano
- Sant Anselm, doctor
- Diumenge IV de Pasqua
Sant Gai i Soter, papes i màrtirs
- Sant Jordi, patró de Catalunya
- Sant Fidel Sigmaringa, màrtir
- Sant Marc, evangelista
- Sant Isidor, bisbe i doctor
- Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya
- Sant Pere Chanel, màrtir
- Diumenge V de Pasqua
Santa Caterina de Siena, copatrona d’Europa
- Sant Pius V, papa

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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