Tarragona, 2018
Església de la Mare de Déu del Carme
dels PP. Carmelites Descalços
Carrer Assalt, 11 – Tarragona

Jesús entra a Jerusalem muntat en un
ase, l’animal de la vida senzilla i del
treball quotidià, i és aclamat per la
gent com a Messies i rei de pau. Un
rei que regnarà des de la creu.

Jesús s’acomiada dels seus deixebles
amb un sopar. Allà els renta el peus.
Com a signe de la seva entrega total,
una entrega que el seus seguidors
també hem de viure. I alhora els
deixa el pa i el vi de l’Eucaristia,
presència seva que serà el nostre
aliment al llarg del camí de la vida.

Jesús és escarnit, torturat i clavat en
una creu, i des de la creu ens mostra
què vol dir estimar totalment, com
només Déu pot estimar. Nosaltres avui,
escoltant el relat de la passió, pregant
per tota la humanitat, venerant la creu
i combregant, li agraïm el seu amor, i
afirmen la nostra fe en ell i en el seu
camí de la fidelitat i entrega.

Aquesta nit tot el poble cristià, tota
l’Església, està en vetlla, celebrant el
gran esdeveniment que dóna tot el
sentit a la nostra fe. Jesús, fidel fins
a la mort, ha ressuscitat d’entre els
morts i viu per sempre. Ell ens va al
davant. I nosaltres, amb tot el goig,
ens reunim per compartir-ho, en la
celebració més important de l’any.
Al·leluia!

Amb la Missa Solemne del dia de
Pasqua i commemorant la resurrecció
de Jesucrist, culmina la Setmana
Santa i les celebracions relacionades
amb els últims dies de la vida de
Jesucrist.
Que el sacrifici, la caritat, l’amor i la
nostra fe, siguin els companys de la
nostra vida.!

Dia 25 de març
Diumenge de Rams

Dia 29 de març
Dijous Sant

Dissabte 24 de març Vigília.
Benedicció dels Rams i
Missa a les 19,00 hores

Missa de la Cena del
Senyor, a les 19,00 hores,
a continuació Hora Santa

Diumenges de Rams

Dia 30 de març
Divendres Sant

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 27 de març
Dimarts Sant
Celebració Comunitària del
Sagrament de la
Reconciliació 19,30 hores

Pregaria del Via Crucis
a les 11,30 hores.
Celebració de la Passió
del Senyor
a les 12,00 hores

Dia 31 de març
Dissabte Sant
Vetlla Pasqual
21,00 hores

Dia 1 d’abril
Diumenge de Pasqua
Misses de Pasqua
a les 11,30, 12,30 i 19,00
hores
PP. Carmelites Descalços - Carrer Assalt, nº 11 - Tarragona
Telèfon 977 23.73.12
e-mail tarragona@carmelcat.cat
Edita : Grup Cultural del Carme

grupculturaldelcarme@hotmail.com

