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En els moments posteriors a la mort del Mestre, un gran
remordiment paralitza el cor de Pere. Ha fugit, s’ha amagat quan Ell
més el necessitava. Ha estat víctima covarda de la por i ara se
n’avergonyeix.
Aquesta experiència de Pere és, en diferent mesura, la dels altres
deixebles, ésser humans de carn i os al cap i a la fi.
Si ens hi fixem bé, els Fets dels Apòstols ens van descobrint la
condició real dels deixebles, els “herois” que ha escollit Jesús. L’un
el traeix, l’altre el nega, altres el deceben i la majoria s’amaguen.
Curiosament, en aquet context, sembla que les dones tinguin menys
por a perdre res, i elles són les primeres portadores de la bona
notícia, gràcies a la seva empenta per arribar ben aviat al lloc i a
l’experiència del Ressuscitat.
El primer bateig de l’Església naixent, després de la Resurrecció, és
un bany d’humilitat: el bateig en l’Esperit que, en la seva debilitat,
els farà forts. L’Esperit no anul·la la fragilitat, però la por que els ha
acompanyat, en els dies posteriors, es canvia per una sorprenent
valentia i una audàcia emocionada davant quelcom imparable,
exposant-se a donar-ho tot, fins i tot la vida, per la veritat del
missatge de Jesús Ressuscitat.

La història de debilitats i pors, que s’anirà repetint durant tostemps,
també es dona en els nostres dies. Però, com sempre, avui cadascú
de nosaltres, que som Església, estem cridats a rebre la gràcia de
l’Esperit de la Pentecosta que, davant les dificultats, fa possible la
novetat i que tot reneixi. Amb l’Esperit, què ens fa lliures, què ens
pot fer por?
Extracte d’un article del
P. Miquel Márquez, provincial ocd

Juny 2018

— Polònia és un cas a part pel que fa a les estadístiques de
davallada de vocacions a la vida religiosa a Europa. Ara, s’acaba
d’obrir un nou monestir de monges carmelites descalces a
Wityny, a tocar de la ciutat d’Elk, al nord del país. El convent, que
s’ha aixecat en gran part gràcies a les aportacions dels fidels,
forma part de les 88 comunitats de clausura de Polònia que
acullen unes 1500 religioses de diferents famílies religioses, d’un
total de 40.000 persones consagrades que formen part de 180
congregacions i ordes religiosos masculins i femenins.
— Una ceràmica amb la paraula "Benvinguts" és el primer que es
trobarà, a partir d'ara, tothom qui accedeixi a la porteria de la
comunitat carmelitana de Badalona. A la ceràmica, que és obra de
les carmelites descalces de Godelleta (València), també hi figura el
nom de la comunitat, el nom i el número del carrer, que fins ara
no hi era, i un dibuix de l'escut de l'orde.
— SOLMUN és una ONG constituïda l’any 1998 per un grup de
simpatitzants del Carmel de diferents punts d'Espanya per donar
suport als missioners carmelites de tres països de l’Àfrica

Subsahariana: Burkina Faso, Costa d'Ivori i Togo. Quan es va
fundar era molt necessària per facilitar als nostres missioners els
mitjans per cobrir les mancances socials que anaven trobant; ara,
amb una nova realitat africana en la qual els nostres religiosos ja
són africans, és quan pren més sentit, i cal continuar alimentant
aquests projectes fins aconseguir el seu autofinançament o que ja
no siguin necessaris. Per col·laborar, a partir d’1 euro al mes, es
pot trucar al telèfon 697 654 203, o omplir i enviar per correu la
butlleta que trobareu a la pàgina web www.solmun.org

La nostra comunitat celebrà la vigília de la festa de la Pentecosta
el dissabte dia 19 de maig. A les set de la tarda va tindrà lloc la
Missa de Vigília. I a les vuit del vespre al claustre del convent, es
va fer l’encesa de la flama i foc de l’Esperit Sant, a continuació
una pregaria comunitària. I vam finalitzar la vigília amb un
ressopo de germanor.



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 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7
Dia 8
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

-

Sant Justí, mártir
Sant Eugeni I, papa
El Cost i la sang de Crist – Corpus Christi
Santa Noemi
Sant Bonifaci, bisbe i màrtir
Sant Norbert, bisbe
Beata Ana de Sant Bartolomé, carmelita descalça
Sant Màxim, bisbe
Diumenge X del temps ordinari
Sant Bernabé, apòstol
Sant Joan de Sahagún
Sant Antoni de Pàdua
Santa Elisenda, Sant Eliseu, profeta
Santa María Miquela
Sant Quirici, màrtir
Diumenge XI del temps ordinari
Sant Ciriac i Santa Paula, germans mártirs
Sant Romuald
Santa Florentina, verge
Sant Lluís Gonçaga
Sant Tomàs Moro
Santa Alicia, màrtir
Diumenge XII del temps ordinari / Sant Joan
Sant Guillem, ermità
Sant Pelaio
Sant Cirili d’Alexandria
Sant Irineu, bisbe i màrtir
Sant Pere i Sant Pau, apòstols
Santa Lucina de Roma

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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