Mare de Déu de la Soledat
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Església de la Mare de Déu del Carme
dels PP. Carmelites Descalços
Carrer Assalt, 11 – Tarragona

Dijous Sant. “Estimeu-vos els uns als altres tal com
jo us he estimat”. Aquest és el manament que aquell
vespre, compartint el sopar pasqual amb els seus amics,
Jesús els dona, i també ens el dona a nosaltres. No és un
amor qualsevol, sinó que ens hem d’estimar amb el
mateix amor que Jesús ens ha estimat. Més endavant
dirà “Ningú no té un amor més gran que el qui dona la
vida pels seus amics”. I quins són els signes d’aquest
amor? Jesús ens ho ensenya en el mateix sopar: el servei.
Ell va rentar els peus als deixebles, una feina en aquell
moment reservada pels esclaus, i en aquest gest vol
ensenyar-nos que ens hem de servir els uns als altres en
actitud d’estimació.

Divendres Sant. És una celebració en què ens fixem en la
Creu, però sempre a la llum de la Pasqua. No és una
celebració trista, però sí sòbria, austera. Avui és dia de
dejuni i d’abstinència. El dejuni d’avui ens prepara per
celebrar la gran festa de la Vetlla Pas- qual. És un dejuni
d’esperança, que acaba portant a l’alegria de la
resurrecció. El dia d’avui també ens ensenya

que per arribar a la resurrecció, cal passar primer per la
Passió; aquest és el camí de Jesús, el camí que tots
estem cridats a seguir. Jesús no ens va prometre una
vida sense sofriments, però sí un sentit a aquests
sofriments i fins i tot, que Ell mateix va voler compartir.

Vetlla Pasqual. Celebrem la Pasqua, el pas del Senyor, de
la mort a la vida. L’Església, aquesta nit, més que cap
altre moment, lloa Déu per la resurrecció del seu Fill.
També és la nostra Pasqua, ja que ressuscitant, ens ha
donat una nova vida. La resurrecció del Senyor és el
fonament de la nostra fe. És el primer que els
deixebles anuncien: que Jesús, que era mort, que el van
matar, ha ressuscitat!

Dia 11 d’abril
Celebració Comunitària del Sagrament de la Reconciliació
19,30 hores

Dia 14 d’abril - Diumenge de Rams
Dissabte 13 d’abril Vigília. Benedicció dels Rams i Missa a les
19,00 hores
Diumenges de Rams - Benedicció del Rams, Processó i Missa
12,00 hores (No hi haurà missa de 11,30 h.)
Benedicció del Rams i Missa a les 19,00 hores

Dia 18 d’abril - Dijous Sant
Ofici de lectura i Laudes a les 9,00 hores
Missa de la Cena del Senyor, a les 19,00 hores,
a continuació Hora Santa

Dia 19 d’abril - Divendres Sant
Ofici de lectura i Laudes a les 9.00 hores
Pregaria del Via Crucis a les 11,15 hores.
Celebració de la Passió del Senyor a les 12,00 hores

Dia 20 d’abril - Dissabte Sant
Ofici de Lectura i Laudes a les 9,00 hores
Vetlla Pasqual 21,00 hores

Dia 21 d’abril - Diumenge de Pasqua
Misses de Pasqua a les 11,30, 12,30 i 19,00 hores
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