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Mes d’agost de 2018

Doncs a l’estiu s’ha de buscar més temps per
el cor.
Cuidar el cor amb la Paraula de Déu i amb el
silenci orant és quelcom urgent.
Hi ha avui la urgència de la pregària, la
urgència de la misericòrdia.
Ens podríem preguntar aquest estiu: per ser
com Jesús ¿què em falta?
Per a ser com Jesús ¿què em sobra?
Bon estiu

agost 2018

Fr. Mauro Jöhri, OFMCap, president de la USG, ha comunicat al
Cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretari General del Sínode dels
Bisbes, els noms del superiors generals elegits durant la recent
Assemblea de la Unió de Superiors Generals como membres de la
XV Assemblea general ordinària de Sínode dels Bisbes.
Entre els deu elegits es troba el Nostre Pare General, Saverio
Cannistrà, ocd.
La XV Assemblea es desenvoluparà entre el 3 i el 28 de octubre
pròxims i tindrà com a tema “Els joves, la fe i el discerniment
vocacional”

Caravaca de la Cruz
El Greco, Alonso Cano, Ribera o Chillida, seran alguns dels grans
mestres que il·lustren la exposició “Místics, Santa Teresa de
Jesús i Sant Joan de la Creu, llum en el segle d’Or. Del 28 de
setembre fins al 6 de gener de 2019, la antiga església de la
Companyia de Jesús de Caravaca acollirà aquesta exposició per
mostrar la vinculació entre la ciutat i els místics del Carmel
Descalç.

Les nostres aficions

temps d'esbarjo

El nostre estimat pare Stephen Dourav, en les
seves petites estones d’esbarjo, aquesta
primavera i estiu ha regenerat el nostre
claustre amb el arranjament de totes les plantes
i flors.
També te una petita, però bonica col·lecció de
orquídies, que les que tracta amb molta cura.
Li preguntem, d’on et ve aquesta afició ?
Ja en el meu país, anem fent algun curset, en primer en lloc, per
que les nostres esglésies, estiguin a totes les festivitats molt
boniques, adornant l’altar i les imatges.
Les orquídies, necessiten una atenció especial ?
La veritat es que sí, però una mica més que la resta, ja que cada
dia lis dono a totes un cop d’ull, si veig que falta aigua, lis poso la
quantitat adient, també amb el tema dels insectes lis aplico
productes que no siguin nocius contra la natura, si poden ser
naturals millor, les tracto amb molta estima.

Enguany s’han complert 30 anys del traspàs
del pare Ricard Cotelo i Cerdán.
El pare Ricard Cotelo i Cerdán, carmelita descalç, nascut a
Badalona el 10 d’abril de 1935, d’una família humil i
treballadora, però molt cristiana; eren sis germans, tres
nois i tres nois.
Ingressà al seminari menor dels Carmelites Descalços i
professà a Barcelona el 7 d’octubre de 1951. Cursa
estudis superiors a Tarragona i Humanitats a Roma.
Ordenat Sacerdot a la Ciutat Eterna el 5 d’abril de 1959,
exercí la seva tasca pastoral i teresiana en diverses comunitats dels
carmelites descalços de Catalunya i Balears, especialment a la nostre
ciutat de Tarragona, on romangué per espai de més de vint anys, aquí
amb el seu tarannà de persona despresa, va passar-hi fent el bé: era un
enamorat dels pobres. Son múltiples les anècdotes que podrien referirs’hi i moltes vegades deixava sorpresos els mateixos frares del
convent.
Però la seva vocació era un altra: ell volia anar a Missions, l’any 1984,
s’oferí per anar a les Missions. Mogué cel i terra fins ho va aconseguir.
Amb la col·laboració de la província, el Pare Josep, provincial aleshores,
que sempre el va recolzà, I després de dos anys de preparació,
acompanyat del pare Rafa, marxà a la república Popular del Congo, a la
Missió de Kelle, on estava com a superior i rector de la diòcesi
d’Owando, des del mes de gener de 1987. A finals d’aquest any, torna a
Catalunya per motius familiars, montà una gran exposició de la Missió
de Kelle, al convent de Tarragona.
I estant a Barcelona, se li presenten unes anomalies cardíaques, que
precisaren d’una intervenció quirúrgica. Quan tot semblava que anava
per bé, es presentaren complicacions postoperatòries molt greus i al
cap de pocs dies, el dia 18 de febrer de 1988, descansava en la Pau del
Senyor.
La seva vida i el seva dedicació als demes, tant aquí com en terra de
missions, foren exemplars, servint sens cap dubte els més humils i
necessitats, amb alegria, senzillesa i un cor ple d’amor per a tothom.
Ricard, la teva bogeria ens va obrir una nova porta a l’aventura de Déu,
encara que els homes sempre hi posem traves: gràcies per aquesta
rauxa i per la lliçó que ens vas donar.

Padre Gabriel Beltrán, carmelita descalzo
El 10 de agosto de 1891 moría en Valencia el P. Fr. Pedro, del
Sagrado Corazón de Jesús, carmelita descalzo de Cataluña,
exclaustrado en la revolución de 1835, natural de Reus (1817), que
tan famoso se hizo en la segunda mitad del siglo pasado. Entre sus
papeles se encontró un diálogo habido con su antiguo condiscípulo,
el célebre general Prim.
En una de sus estancias en Valencia, Prim tuvo noticia de que
vivía en la ciudad su íntimo amigo de infancia, el P. Pedro, y,
negándose este religioso a visitarle, un día el general le salió al
encuentro:
-Ara sí que no t’escapes, noi. ¿Por qué no has venido a verme?
-Porque tus ideas son muy contrarias a las mías.
-Pero, Pedro, ¿es posible que tú dudes de mí? ¡Si soy el mismo
ahora que cuando iba a la escuela contigo!
-Entonces, ¿porqué dijiste en las Cortes de 1857 que tan pura
era la reina como la Virgen María? Créeme: he llegado a aborrecerte, y por eso no he ido a visitarte.
-Pues mira, Pedro: no creas nada de lo que diga en las Cortes,
porque todo es al revés de lo que siento; y además, como la política
nos obliga a ciertos actos, a veces no podemos evitar de decir lo
que no pensamos. Mira: (se sacó del pecho el santo escapulario de
la Virgen) para que te convenzas de que soy el mismo de cuando
estudiábamos.
Ella es la que me guardó en la guerra de África, y la que me ha
dado siempre fuerza y valor. En prueba de agradecimiento, le
regalé un manto adornado con entorchados míos.
Prim, a pesar de todo... se sentía orgulloso de ser hijo de María.

•

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 hores 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 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
Dia 31

-

Sant Alfons Maria de Liguori
Mare de Déu dels Àngels
Sant Gustau
Sant Joan Maria Vianney
XVIII Diumenge del temps ordinari
Transfiguració del Senyor
Sant Albert de Sicília, carmelita
Sant Domènec de Guzmán
Santa Teresa Benedicta de la Creu
Edith Stein, carmelita i copatrona d’Europa.
Sant Llorenç, màrtir
Santa Clara
Diumenge XIX del temps ordinari
Santa Aurora
Sant Maximilià Kolbe
Assumpció de Maria
Sant Roc
Santa Beatriu de Silva
Santa Elena
Diumenge XX del temps ordinari
Sant Magí, patró de Tarragona
Sant Bernat
Sant Pius X, papa
La Mare de Déu, reina
Santa Rosa de Lima, verge
Sant Bartomeu, apòstol
Sant Josep de Calasanç
Diumenge XXI del temps ordinari
Santa Margarida, viuda
Sant Agustí
Martiri de Sant Joan Baptista
Santa Joana Jugan
Sant Ramon Nonat

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

Edita : Grup Cultural del Carme

grupculturaldelcarme@hotmail.com

Impressió de 500 exemplars

