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Mes de novembre 2021

L’Evangeli ens convida a ser sants i així ha de ser. Tots els éssers
humans som cridats a ser sants, casats o solters, religiosos o laics,
aquí no hi ha diferència.
Ser sant és estar decidit a seguir a Crist des de l'estat de vida al
qual ens sentim cridats. Perquè ser sant o santa no és res més que la
mateixa vida viscuda en el misteri de Jesucrist, que és viure en amor;
fer, dir, pensar amb amor i fer de l'ordinari un cant d'amor.
Moltes famílies religioses, com a ressò de la solemnitat de Tots
Sants, també celebren durant el mes de novembre la festa de tots
els sants de la pròpia família religiosa. Aquesta celebració, malgrat
l'analogia amb la de Tots Sants, no té el mateix objectiu. Per Tots
Sants, l’Església contempla i celebra la glòria de la Jerusalem
celestial, l’assemblea festiva vers la qual s’encamina l’Església que
encara peregrina.
La festa dels sants propis de la família religiosa té un altre
rerefons: recordar l’exemplaritat i demanar la intercessió dels
millors fidels que van viure la mateixa vocació concreta dels reunits.
En el nostra cas, la família teresiana del Carmel descalç celebra
aquesta diada el dimarts 16 d’aquest mes de novembre i s’encomana
als sants i santes de l’Orde que van viure plenament els valors de
l’Evangeli emmarcats en l’espiritualitat que hi va infondre la
fundadora, santa Teresa de Jesús.

— Mataró va veure arribar els primers carmelites descalços
l’any 1588, el segon convent fundat a Catalunya després del
de Barcelona, quan tot just feia sis anys de la mort de
santa Teresa de Jesús. Les monges, les ‘Tereses’ com les
coneixen a la població, ho feren 60 anys després. Ara, s’ha
presentat en el monestir de la Immaculada de Mataró un
llibre sobre la història d’aquestes presències teresianes a la
capital del Maresme, El Carmel a Mataró: Un camí de
segles, de Joan Giménez Blasco i Ruth García López.
(Efadós, 2021).

— I un altre llibre. A la sala d’actes del Museu de Badalona s’ha presentat l’obra Roca i Pi,
un llegat solidari per a Badalona, coeditada per Catalunya Cristiana i el Centre de Pastoral
Litúrgica. Vicenç de Paül Roca i Pi (Barcelona, 1780-Badalona 1852), en el seu testament va
deixar els seus béns a les persones més vulnerables de la ciutat de Badalona, que van donar
origen, més endavant, a la Fundació Llegat Roca i Pi. D’aquest fons nasqué l’Hospital Asil Roca
i Pi, actual Residència per a Gent Gran. Ens en fem ressò per deixar constància que les
Carmelites de Sant Josep, de la família teresiana, van atendre els malalts i ancians de la
residència durant una llarga temporada.

— A Liétor, petita població de la província d’Albacete situada als primers contraforts de la
Serra del Segura, l’any 1700 s’hi va fundar un convent dels carmelites descalços, el qual es
va haver d’abandonar amb la desamortització de Mendizábal. La petita església, que es va
segregar de la resta de l’edifici i passà a dependre del bisbat, guarda una imatge de la Mare
de Déu del Carme, patrona de la localitat, atribuïda a l’escultor Francisco Salcillo. Durant
molts anys es va ignorar que hi havia un accés a la cripta que, en ser descobert, va deixar a
la vista diferents nínxols amb mòmies incorruptes de frares i protectors del convent.
L’església normalment està tancada, però es pot veure en visita guiada que inclou les ja
conegudes ‘mòmies de Liétor’.

El divendres dia 19 de novembre de 2021, a les 19,45 hores,
tindrà lloc a la nostre església de la Mare de Déu del Carme, la
conferencia sota el títol:
Sant Josep, experiència de Teresa de Jesús
A càrrec del P. Juli González, ocd. Llicenciat en teologia i expert en
Santa Teresa de Jesús.
Església de la Mare de Déu del Carme
Carrer de l’Assalt, 11 – Tarragona

PP. Carmelites Descalços
Grup Cultural del Carme
Tarragona

El proper dilluns dia 1 de novembre, celebrarem la festivitat de Tots
Sants, amb una Eucaristia Solemne a las 11,30 hores del migdia.

 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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Tots Sants
Fidels Difunts
Sant Martí de Porres
Sant Carles Borromeu
Beata Francesca d’Ambroise, carmelita descalça
Beats màrtirs del segle XX a Espanya
St. Nuno Alvares Pereira, carmelita
XXXII diumenge de durant l’any
Beat Francesc Palau, carmelita descalç
Santa Elisabet de la Trinitat, carmelita descalça
Sant Teodor
Sant Lleó el Gra, papa i doctor
Sant Martí de Tours
Sant Josafat, bisbe i màrtir
Sant Dídac d’Alcalà
XXXIII diumenge de durant l’any
Tots els difunts carmelites
Santa Gertrudis
Santa Elisabet d’Hongria
Sant Aureli, màrtir
Sant Rafael Kalinowski, carmelita descalç
Sant Fèlix de Valois
Jesucrist, rei de l’Univers
Santa Cecilia
Sant Climent I, papa i màrtir
Sant Andreu Dung-Lac i companys màrtirs
Santa Caterina d’Alexandria
Sant Joan Berchmans
Beat Ramon Llull, màrtir
I Diumenge d’Advent
Beats Dionís i Redempte, carmelites descalços
Sant Andreu, apòstol

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.
10:00 hores
12:30 hores

11:30 hores
19:00 hores.

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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