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Amb la Cena del Senyor comença la celebració del Tríduum Pasqual, els
tres dies que commemoren la passió, mort i resurrecció de Jesucrist.
Asseguts a la seva taula el dijous o quan renta els nostres peus, Jesús
ens va dient a cau d’orella: «pare, dedica una estona al teu fill i la teva
esposa i deixa els teus negocis fins demà»; «mare, per què no dones uns
minuts als teus encara una vegada més?»; «fill, per què no fas un petó
quan arribes a casa i deixes a la porta el teu desànim o el teu mal
humor?»; «avi, per què no oblides que avui no et trobes massa bé i
preguntes al teu nét què ha fet a l’escola?»; «amic, per què no somrius
avui que el teu company sembla trist i està cansat de lluitar?» Alimentem
l’amor autèntic!
No ho sents? Encara avui se senten els colpidors cops de martell, que
feriren les mans, els peus i el cor de Jesús. De vegades també nosaltres
caiem en la temptació de voler silenciar-los quan ens tornem indiferents a
tot allò que passa i del que alguns diuen: «Jo sol no puc fer-hi res», i
d’altres: «Això és feina de polítics», i encara: «No m’incumbeix». No ens
incumbeix?
La fidelitat de Jesús esclata en plenitud de vida. El final de l’amor lliurat
fins a donar la vida esdevé Presència per sempre. Al·leluia, Crist ha
ressuscitat.
Ja ho saps: Tot és nou i tot és possible. Algú t’acompanya sempre en el
teu camí per fer-ho realitat.
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— Ha arribar la tranquil·litat a Bangui. Després de més de tres anys
de conviure amb els carmelites descalços d’aquesta ciutat, capital
de la República Centreafricana, les més de 10.000 persones que
van ser acollides en els terrenys del nostre convent convertit en un
improvisat camp de refugiats han pogut tornar a les seves cases. El
que semblava que era una situació que havia de durar uns dies es
va anar allargant fins que s’ha controlat la violència i l’alegria de la
pau ha retornat en aquella zona.

— Els i les carmelites, santa Teresa de Jesús, sant Joan de la Creu
i la Santíssima Creu són realitats inseparables de la història de
Caravaca (Múrcia). Teresa hi va fundar un dels seus monestirs i el
Sant, que va estar-hi diverses vegades, també va fundar el convent
de frares descalços. Aquest any s’afegeix un altre argument per fer
atractiva una visita a aquesta ciutat de les Terres Altes de Múrcia:
l’Any Jubilar de la Vera Creu que se celebra cada set anys.
— Ha començat les emissions (“en proves”) de "Radio-web de la
Universidad de la Mística", amb una programació que s'anirà
ampliant progressivament. Inicialment, inclou conferències,
moments de pregària, música per a meditar, comentaris de la
Paraula, lectures de textos espirituals, etc. Posteriorment s'aniran
incorporant nous espais com ara cursets. taller de pregària,
informació de publicacions... Les emissions es poden seguir des de
l'ordinador en aquest enllaç:
http://universidaddelamistica.oyemiradio.com/.
— Sabíeu que l’actual plaça de la Vila de Madrid de Barcelona
ocupa el solar on hi hagué el primer monestir de monges carmelites
descalces de la ciutat? Fundat l’any 1588 per Caterina de Rocabertí
(Estefania de la Concepció), la guerra civil va deixar el convent
irrecuperable i les monges es van traslladar l’actual emplaçament
de Sarrià.
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Diumenge V de Quaresma
Diumenge de Rams
Dijous Sant
Divendres Sant
Dissabte Sant
Diumenge de Pasqua
Dilluns de Pasqua
Diumenge II de Pasqua
Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya
Sant Marc, evangelista
Sant Isidor, bisbe i doctor
La Mare de Déu de Montserrat
Patrona de Catalunya
Santa Caterina de Siena, verge i doctora
Diumenge III de Pasqua

Tots el divendres de Quaresma: Via Crucis a las 11,30 hores
del mati i 7,30 hores del vespre.
El Divendres Sant es dia de dejuni i abstinència.
Els divendres de Quaresma són dies d’abstinència.

Joana Fernández Solar o Teresa de Jesús (nom de
religiosa), aquest és el nom de l'anomenada santa Teresa
dels Andes per distingir-la de les altres Tereses —la d'Àvila i
la de Lisieux. D'ascendència espanyola, el seu avi patern era
d'un poble de la Rioja. El seu pare es va traslladar a viure a Xile i es va casar
amb una dona benestant del país.
Va néixer rodejada de benestar, però de ben petita va manifestar la seva devoció.
En el seu diari ella divideix la seva vida en dos períodes. Des de l'ús de raó fins a
la primera comunió, i des de la primera comunió fins a la seva mort. Enamorada
de Crist, als 15 anys manifesta la seva voluntat d'entrar al Carmel, cosa que no
aconsegueix fins als 18 anys amb permís dels seu pare. Al poc temps de ser-hi
contrau el tifus i el seu desenllaç és mortal. Mor abans de complir els vint anys,
sent encara novícia del Carmel dels Andes.
La seva fama de santedat va fer que s'obrís el seu procés, i va ser canonitzada
pel papa Joan Pau II el dia 21 de març de 1993. Des d'aleshores es la santa més
popular de la república de Xile.

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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