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Davant les situacions de violència contra comunitats cristianes, i contra la
humanitat sencera, com les que s’han viscut recentment a Sri Lanka i a altres
indrets, ens fem ressò de les paraules del papa Francesc en el seu missatge de
Pasqua d’enguany: “deixem que Jesucrist faci de nosaltres constructors de
ponts, no de murs. Que Ell, que és portador de la seva pau, faci callar el soroll
de les armes allà on hi ha guerres i també a les nostres ciutats, i animi els
líders de les nacions a treballar per acabar amb la cursa d’armaments i la
preocupant propagació de les armes, especialment en los països més avançats
econòmicament”.
El Papa també invita tota la humanitat a obrir “els cors a las necessitats dels
desvalguts, els indefensos, els pobres, els aturats, els marginats, els que
truquen a les nostres portes en recerca de pa, refugi o el reconeixement de la
seva dignitat”.
El missatge del Diumenge de Resurrecció del papa Francesc començava
invitant-nos a reconèixer que Crist és viu, que és la nostra esperança i que
també ens vol vius a nosaltres, que ens acompanya i que és Ell qui ens dona
forces per reprendre el camí després de les nostres caigudes.
Bona Pasqua!

Crida Pasqual
del papa Francesc

maig 2019

—Des del passat mes de març, el portal de informació religiosa Catalunya
Religió.cat treu una edició en paper, que serà mensual i gratuïta, amb 23.000
exemplars, la qual cosa el converteix en la publicació mensual amb més difusió
en català. Segons ha informat el seu director, Jordi Llisterri, l'edició es distribueix
a totes les parròquies i comunitats religioses de Catalunya amb la voluntat
d’arribar al màxim de lectors possible, i consolidar el portal com a líder en l'àmbit
de la informació religiosa.

— Al Marroc hi ha una petita comunitat de Carmelites Descalces, a la ciutat de
Tànger. Durant la recent visita del papa Francesc a aquest país, van tenir
l'oportunitat d'assistir a la trobada amb els religiosos i religioses, el clergat i el
Consell ecumènic de les esglésies a la catedral de Rabat, i van poder saludar el
Papa. Aquest, va animar a ser fermentar en la massa, una presència petita i
pobra, però no "insignificant", i va convidar els assistents a continuar treballant
pels més pobres, entre els quals es va esmentar els migrants.

— Oferim la versió catalana del poema “Un pastorcico solo està penado” de sant
Joan de la Creu, feta pel nostre poeta mossèn Cinto Verdaguer:
N’hi ha un Pastoret a dalt de la serra
que plora d’amor de dia i de nit;
l’amor l’ha baixat del cel a la terra
mes, ai!, ha son pit cruelment ferit.
.
Qui l’ha enamorat és una pastora
que abeura son Cor de pena i d’oblit;
sos passos seguint Ell plora que plora,
mes, ai!, amb son pit cruelment ferit.
.
I diu lo Pastor: —Ai trist de qui em deixa,
puix deixa pel fang lo goig infinit!
Veient-la allunyar lo Cor se m’esqueixa,
mes, ai!, és mon pit cruelment ferit.
.
A un arbre ha pujat per si l’obirava,
los braços ha obert cridant-la afligit;
allí de dolor sa vida s’acaba,
mes, ai!, té son pit cruelment ferit!
Jacint VERDAGUER, Obres completes, Barcelona. Ed. Selecta, 1974.

 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.
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-

Dia 26
Dia 27
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Sant Josep, obrer
Sant Atanasi, bisbe i doctor
Sants Felip i Jaume, apòstols
Sant Silvà, bisbe i màrtir
III Diumenge de Pasqua
Sant Domènec Savio
Santa Gisela
Beat Lluís Rabatà, carmelita
Sant Gregori de la Berrueza, bisbe
Sant Joan d’Àvila
Sant Anastasi, màrtir
IV Diumenge de Pasqua
Mare de Déu de Fàtima
Sant Maties, apòstol
Sant Isidre, llaurador
Sant Simó Stock, carmelita
Sant Pasqual Bailon
Santa Rafaela Maria Porras
V Diumenge de Pasqua
Sant Bernardi de Siena
Santa Virgínia, viuda
Santa Joaquima de Vedruna
Sant Desideri, bisbe i màrtir
Maria Auxiliadora
Santa Maria Magdalena
de Pazzi, carmelita
VI Diumenge de Pasqua
Sant Agustí de Canterbury
Sant Emili, màrtir
Sant Just, bisbe
Santa Joana d’Arc
Visitació de Maria

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

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

Carmelites Descalces

Carrer Assalt, nº 11

Carrer Mare de Déu del Carme, 2

Tarragona

Tarragona

Telèfon 977 23.73.12
e-mail tarragona@carmelcat.cat
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e-mail carmeltar@tinet.cat
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