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L’opció pels pobres del Regne és una constant en el tarannà del
papa Francesc i el seu missatge quaresmal d’aquest any, ―La
Paraula és un do. L’altre és un do‖, ho confirma. Prenent com a
referent la paràbola de l’home ric i el pobre Llàtzer, ens ofereix
una guia de comportament per a una veritable conversió. «Llàtzer
–diu el Papa– ens ensenya que l’altre és un do. La justa relació
amb les persones consisteix a reconèixer amb gratitud el seu
valor. Fins i tot el pobre, en la porta del ric, no és una càrrega
molesta, sinó una trucada a convertir-se i a canviar de vida.»
―La litúrgia del Dimecres de Cendra ens convida a viure una
experiència semblant a la viscuda pel ric de manera molt
dramàtica», assegura el Sant Pare i subratlla «el veritable
problema del ric: l’arrel dels seus mals està en no prestar oïda a
la Paraula de Déu; això és el que li va portar a no estimar ja Déu
i, per tant, a menysprear el proïsme. La Paraula de Déu és una
força viva, capaç de suscitar la conversió del cor dels homes i
d’orientar novament cap a Déu. Tancar el cor al do de Déu que
parla té, com a efecte, tancar el cor al do del germà.»
Al final del seu missatge el papa Francesc ens exhorta a la
renovació de l’encontre amb Crist viu a través de la Paraula, els
sagraments i el proïsme, i anima tots els cristians a participar en
les campanyes de Quaresma que moltes organitzacions de
l'Església promouen en diferents parts del món perquè augmenti
la cultura de l’encontre en l'única família humana.
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— Fa tres setmanes va morir el ―bisbe dels pobres‖. Així era
conegut a l’Equador Mn. Alberto Luís Luna, carmelita descalç, que
després d’una llarga etapa de servei entre la ―flor i nata‖ de l’alta
societat equatoriana, va donar un tomb radical i va prendre una
ferma opció pels pobres i marginats i va mantenir la valentia i
fermesa davant els interessos dels poderosos que van començar a
mirar-se’l amb recel i menyspreu, fins al punt de tenir-lo per capellà
comunista i roig. ―La meva major satisfacció és haver-me entès amb
els camperols, tenim una harmonia molt gran i estem treballant en la
formació de les comunitats de base i suport a les organitzacions que
neixen d’aquestes comunitats‖, reflexionava agraït de la vida.
— La causa per la beatificació de la carmelita descalça portuguesa
sor Lucía Dos Santos (1907-2005), una de les tres vidents de
Fàtima, dóna un pas més després de la finalització de la fase
diocesana prèvia al seu traspàs al Vaticà. Precisament enguany
s’esdevé el primer centenari de les aparicions i s’espera que el papa
Francesc visiti el santuari marià de Fàtima.
— El mosaic del timpà de la façana lateral del Santuari de la Mare
de Déu del Carme de Barcelona, la que dóna al carrer Roger de
Llúria, és obra de Lluís Bru i Borrell, nét de Lluís Bru i Salelles, autor
dels espectaculars mosaics de l'absis de l'interior del temple, i
conegut sobretot pel seu treball en els mosaics del Palau de la
Música. També té obra seva a Badalona.
— Entre les moltes frases i anècdotes que si li atribueixen falsament
a santa Teresa n’hi ha de molt gracioses com ara aquesta. Diuen
que a la santa li agradava molt el pisto, aquesta menja d’origen
manxec molt semblant a la nostra samfaina. En certa ocasió una de
les seves monges li va retreure la fruïció amb què se’l menjava. La
santa, sense deixar de menjar li va replicar: ―Hermana, cuando
Cristo Cristo, y cuando pisto pisto‖.
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Dimecres de Cendra
Diumenge I de Quaresma
Sant Joan de Déu
Diumenge II de Quaresma
IV Aniversari de l’elecció del Papa Francesc
Diumenge III de Quaresma
Sant Josep, espòs de la Verge Maria
L’Anunciació del Senyor
Diumenge IV de Quaresma

Tots el divendres de Quaresma: Via Crucis a las 7,30 hores
del vespre.
El Dimecres de Cendra i el Divendres Sant són dies de dejuni
i abstinència.
Els divendres de Quaresma són dies d’abstinència.

«El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat
Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que
es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L’àngel
entrà a trobar-la i li digué: ―Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell
és amb tu.‖ Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per
què la saludava així. L’àngel li digué: ―No tinguis por, Maria. Déu t’ha
concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà
gran i l’anomenaran Fill de l´Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de
David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu
regnat no tindrà fi.‖ Maria preguntà a l’àngel: ―Com podrà ser això, si jo
sóc verge?‖ L’àngel li respongué: ―L’Esperit Sant vindrà sobre teu i el
poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que
naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva
parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per
estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.‖
Maria va dir: ―Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves
paraules.‖I l’àngel es va retirar.» (Lc 1,26-38)

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

Tots el divendres de quaresma Via Crucis a les 19,30 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
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