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Mes de novembre 2022

A finals del mes de novembre tancarem el present any litúrgic durant el qual
hem estat atents a l’anunci de la Bona Nova acompanyats per l’evangelista Lluc.
Abans, però, encetem el mes amb dues festes de gran tradició cristiana i
familiar. En primer lloc, Tots Sants, festa de joia a l’Església per la gràcia dels
qui anomenem sants i santes en la glòria, a la vegada que celebra la santedat de
Déu. Els benaurats són els qui van fer seves les Benaurances com a camí de
vida, una camí que comença en aquest món nostre. Són els camins que els
deixebles de Crist també volem seguir.
L’endemà, commemoració de tots els fidels difunts, recordem amb amor i
oració tots els nostres germans i germanes que ens han precedit, perquè sigui
per a ells la plenitud de la vida eterna. La pregària de l’Església pels difunts,
fins i tot pels que ningú fa memòria, és un acte d’amor.
La nostra societat vol fer feliç a la gent suavitzant i amagant tot allò que
representa sofriment i mort. Portem els ancians a les residències, els malalts
als hospitals i els morts als tanatoris. Tanmateix, sabem que en qualsevol
moment ens podem ensopegar amb la crua realitat. Llavors, les nostres
seguretats i la nostra pròpia existència trontollen.
Pels cristians la mort no és el final de la vida sinó un pas més en el nostre camí
vers la plenitud. A l’Evangeli, en l’episodi de la mort de Llàtzer, Jesús li diu a
Marta: “tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més. Ho creus això?” Ella li
contesta: “Sí, Senyor, ho crec”. Aquesta és la fe dels cristians que confirmem
cada vegada que recitem el Credo, la professió de la nostra fe.

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

El proper dijous dia 3 de novembre de 2022, com tots els anys,
tindrà lloc a la nostra església de la Mare de Déu del Carme, la
celebració de l’Eucaristia, amb record de tots el fidels i amics de
la nostre església traspassats en el darrer any.
Amb la lectura de la monició d’entrada de l’Eucaristia,
recordarem la Mort i Resurrecció del Senyor, per tant les
nostres pregaries pels difunts han d’estar plenes d’esperança, ja
que tots estem cridats a viure la vida eterna i retrobar-nos tots
plegats amb ells.

— La campana del monestir de les carmelites de Banyoles deixarà de tocar
temporalment perquè el jou presenta unes esquerdes i s’ha de reparar. La
curiositat d’aquesta campana, que data de 1874, rau en que encara toca “l’avís
de pedregada”, un toc que amb els anys es va anar perdent i sembla que és
l'únic campanar de Catalunya que el conserva. La priora de la comunitat diu que
fa el toc per alertar els veïns seguint la tradició de les seves antecessores, una
pràctica que s’acompanya amb una breu pregària.

— El germà Jordi Fontanelles, de la comunitat de
Badalona, va celebrar el dia de santa Teresa de Jesús,
fundadora del Carmel Descalç, les Noces d’Or de
professió religiosa.
Molta gent el va acompanyar en l’Eucaristia d’acció de
gràcies presidida pel vicari general de l’Orde, pare
Agustí Borrell, el qual li va fer entrega d'un pergamí
amb la benedicció del papa Francesc.

— Entre les moltes fantasies que impregnen l’obra de Cervantes, “El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha”, hi ha la trobada nocturna de cavaller i
escuder amb una comitiva amb torxes enceses que traslladava el cos d’un mort,
amb la qual s’enfronta el cavaller de la ‘triste figura’. Molts han volgut vincular
aquesta escena amb el trasllat clandestí i de nit del cos de sant Joan de la
Creu d’Úbeda a Segòvia. Cervantes hauria tingut notícia d’aquest fet, i l’hauria
incorporat a la seva obra, gràcies a una germana i una tia seves que estaven en
el Carmel d’Alcalà d’Henares, ciutat on el jove Joan de la Creu va iniciar el seu
ministeri pastoral.

Feia tres anys des de la darrera trobada del Carmel Teresià català i ja hi havia
ganes de recuperar aquesta jornada de fraternitat entre les diferents famílies
vinculades a l’Orde del Carmel Descalç que l’any 2020 van quedar estroncades
por la pandèmia. Potser per això, han estat moltes les persones que hem anat a
la cita de Tarragona. Amb aquesta ja són vint-i-dues les trobades, de les quals
la antiga Tarraco ens ha acollit en tres ocasions.
A més d’un nombre significatiu de laics vinculats a les nostres comunitats,
entre els quals alguns membres del Carmel Seglar i del Carmel Missioner
Seglar, també han vingut a la trobada representacions més o menys nombroses
de les Carmelites Descalces de Mataró, Tarragona i Terrassa; de les dues
institucions fundades pel carmelita descalç beat Francesc Palau, Carmelites
Missioneres i Carmelites Missioneres Teresianes; algunes religioses de les
Carmelites de Sant Josep, que engany celebren el 150è aniversari de la seva
fundació per la germana Rosa Ojeda; també algunes Carmelites Tereses de
Sant Josep, fundades per la mare Teresa Toda i la seva filla Teresa Guasch; i
religiosos dels nostres convents de Barcelona, Badalona, Lleida i de la ciutat
que ens ha acollit.
Durant la jornada, religiosa, fraternal i cultural, hem dividit els grups per
poder fer visites guiades a la catedral, al Museu Bíblic i a la capella de Sant Pau
del Seminari. L’acte central del dia, l’Eucaristia, s’ha celebrat a l’església del
Carme, coneguda a la ciutat per “la Punxa” per la forma aguda de la coberta del
campanar. La missa ha estat presidida pel pare Àngel M. Briñas, prior del
Santuari de Santa Teresina de Lleida, acompanyat pels religiosos assistents a
la trobada.
El dinar de germanor s’ha servit al Col·legi Mare de Déu del Carme de les
germanes Carmelites Missioneres Teresianes. Després de dinar, el pare
Varghese ens ha sorprès tothom amb la seva habilitat amb els jocs de mans i ha
donat un toc de màgia a la festa.
El comiat de la jornada de fraternitat s’ha fet a la capella del mateix col·legi,
on reposen les restes del beat Francesc Palau i Quer, amb una estona de
reflexió i pregària. En acabar, abans de retornar a les nostres llars, abraçades
de comiat i promeses de retrobar-nos una vegada més l’any vinent.

 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
XXXII diumenge de durant l’any
Beats màrtirs del segle XX a Espanya
St. Nuno Alvares Pereira, carmelita
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
XXXIII diumenge de durant l’any
Sant Dídac d’Alcalà
Tots els Sants Carmelites
Tots els difunts carmelites
Santa Gertrudis
Santa Elisabet d’Hongria
Sant Aureli, màrtir
Sant Rafael Kalinowski, carmelita descalç
Jesucrist, rei de l’Univers
Sant Fèlix de Valois
Presentació de Maria
Santa Cecilia
Sant Climent I, papa i màrtir
Sant Andreu Dung-Lac i companys màrtirs
Santa Caterina d’Alexandria
Sant Joan Berchmans
I Diumenge d’Advent
Beat Ramon Llull, màrtir
Sant Valerià, bisbe
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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