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Els Carmelites Descalços de la Província
Ibèrica de Santa Teresa de Jesús hem celebrat
durant la setmana de Pasqua el I Capítol
Provincial després de la unió de cinc antigues
províncies. Ha estat una trobada força profitosa
per treballar conjuntament amb la riquesa de la
diversitat. Hem pres consciència de les nostres
debilitats, però també de la fortalesa de remar
tots en la mateixa direcció. Volem fer present en
les nostres comunitats cristianes l’espiritualitat
de Teresa de Jesús com una forma
d’humanisme cristià (“amigos fuertes de Dios”)
que afavoreixi la comunió entre religiosos i laics
al servei de l’Església, donant un bon testimoni
de Jesús. El P. Miguel Márquez, superior
provincial, ens exhorta a tots a viure en les
nostres comunitats locals com a membres d’una
família més gran. Ens deia que en la societat
actual (“tiempos recios”) hem d’aprendre a
donar-nos suport els uns als altres. A la nostra
comunitat cristiana de Tarragona ho fem des de
fa dècades. Tanmateix, ara és un moment
especial per crear lligams més forts, per deixar
de banda minúcies que dificulten el camí, per
ser cristians amb la senzillesa de qui posa la
seva confiança en el Ressuscitat. Aquest és el
nostre repte: pregar, estimar, servir. I el sentit
de la vida del seguidor de Jesús.

Maig 2017
— El passat mes de març, les carmelites descalces de Vic es van
emportar un bon ensurt quan es van assabentar que havien viscut 75
anys sota d’un polvorí. Mentre es feien unes obres de reforma en el
convent, els paletes van descobrir que, amagat en un fals sostre, hi havia
tot un arsenal d’armes i explosius del temps de la Guerra Civil. Després
de retirar tot aquell material amb importants mesures de seguretat, les
autoritats el van destruir en una pedrera controlada. El convent havia estat
ocupat l’any 1936 per forces anarquistes i es creu que aquest armament
s’havia amagat quan es produí la retirada de l’any 1939, abans que les
tropes franquistes ocupessin la ciutat i les monges poguessin tornar a
casa seva.
— Una molt bona notícia. Torna la pàgina web "Castell Interior", una
plataforma molt interessant sobre el passat i el present del Carmel Teresià
a Catalunya. Gràcies a les historiadores Maria Toldrà i Mercè Gras
Casanovas per la gran feina que fan!
— Les monges carmelites descalces del convent de Toro (Zamora), on hi
resideixen disset religioses, s’han vist obligades a diversificar la seva
producció artesanal per fer front a la crisi i poder finançar les seves
despeses. Fins fa poc les monges s’havien dedicat a la elaboració de
rosaris i escapularis, però la baixada de les vendes d’aquest producte les
ha obligat a cercar noves iniciatives. Així que ara han decidit dedicar-se a
la rebosteria i la millora ja es comença a notar. “Ara -diuen- cal que
trobem el nostre producte estrella pel qual ens coneguin i ens doni
prestigi”.
— La mare Teresa de Jesús coneixedora del valor de Joan de la Creu
com acompanyant espiritual, en una ocasió va escriure a la mare Ana de
Jesús, priora de Beas de Segura (Jaen), la qual es queixava de no saber
amb qui compartir la seva vida interior lluny de Castella. Santa Teresa, en
una carta li retreu amb el seu llenguatge maternal però directe: «En gracia
me ha caído, hija, cuán sin razón se queja, pues tiene allá (a Jaén) a mi
padre fray Juan de la Cruz, que es un hombre celestial y divino. Pues yo
le digo a mi hija que, después que se fue allá, no he hallado en toda
Castilla otro como él ni que tanto fervore en el camino del cielo. No creerá
la soledad que me causa su falta. Miren que es un gran tesoro el que
tienen allá en ese santo, y todas las de esa casa traten y comuniquen con
él sus almas y verán qué aprovechadas están, y se hallarán muy adelante
en todo lo que es espíritu y perfección; porque le ha dado nuestro Señor
para esto particular gracia.»
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Sant Felip i Sant Jaume, apòstols
Sant Àngel de Sicília, carmelita, prevere i màrtir
Diumenge IV de Pasqua
Sant Joan d’Avila, prevere
Diumenge V de Pasqua
Sant Isidre llaurador
XXV aniversari de l’ordenació
Episcopal del Papa Francesc I
Diumenge VI de Pasqua
Sant Felip Neri
Ascensió del Senyor
La Visitació de la Mare de Deu

El Capítol de la Província Ibèrica de Santa Teresa ha reelegit el P. Miguel
Márquez per al càrrec de superior provincial i han estat designats
consellers per a acompanyar-lo en aquesta responsabilitat els pares
Gabriel Castro (Burgos), Sebastià Garcia (València), José Luis del Pozo
(Granada) i Joan Badia (Barcelona). Entre altres nomenaments, el P.
Jesús Sans, fins ara prior a Lleida, ha estat elegit prior de la comunitat de
Badalona, i el P. Àngel Briñas passarà a la capital del Segrià, també com
a prior i director de la revista “Pluja de Roses”.

La Mare de Déu es va fer present a la Cova d'Iria el 1917 davant de tres
nens, els germans Francisco i Jacinta Marto i la seva cosina Llúcia dos
Santos, que tenien, 9, 6 i 10 anys respectivament. Fàtima era llavors una
zona rural escassa en recursos i bastant aïllada, amb una població
majoritàriament analfabeta però de gran qualitat humana i espiritual.
Els missatges de Fàtima han estat àmpliament difosos gairebé des que
els nens els van anar rebent, excepte una part que anomenaven "secret".
El missatge de Fàtima, ple de misteri i profecia, uneix l'evangeli i la
història, l'ofensa i el perdó, i és "una gran crida universal a la santedat per
a l'Església del nostre temps, per a la pau del món i la salvació de tots en
Crist", com afirma el P.Castellano en la presentació del llibre Llamadas del
mensaje de Fátima, publicat l'any 2002, amb les últimes revelacions, les
anomenades del "secret", i publicat per la germana Lucía.
El primer Papa que va peregrinar a Fàtima va ser Pau VI, el 13 de maig
de 1967. Joan Pau II, després de l'atemptat que va patir el 13 de maig de

1981, va llegir el missatge custodiat a l'Arxiu Vaticà i va compondre una
oració al Cor Immaculat de Maria. L'any següent, el 13 de maig de 1982
anava a Fàtima, i considerava una gràcia especial de la Verge no haver
mort en l'atemptat. Va decidir fer públic la tercera i darrera part del "secret"
durant el Jubileu del 13 de maig del 2000.

En l’acte, presidit pel P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, es va presentar el
llibre «Respirar el segle. Un perfil de Gregori Estrada» (Publicacions Abadia de
Montserrat) de Joan Todó.
El dijous, dia 4 de maig, l’església del Monestir de Sant Josep i Santa Anna de
Tarragona (Convent de les Germanes Carmelites Descalces) va acollir l’acte en
reconeixement a la figura del P. Gregori Estrada (1918-2015), músic i monjo de
Montserrat, que va comptar amb la lectura de fragments del llibre i l’audició de
cants i composicions per a orgue realitzades per ell mateix. Organista de
Montserrat durant molts anys, mestre de l’Escolania i creador de les Trobades
d’Animadors de Cant per a la Litúrgia que encara tenen lloc cada estiu a l’abadia,
Estrada va ser també un compositor fecund i un estudiós de la música,
especialment del Llibre Vermell.
La priora del Monestir, Gna. Àgueda Palomar, va explicar el vincle de la
comunitat de germanes carmelites amb el P. Gregori. «La seva germana Loreto,
en els darrers anys de la seva vida, va viure davant el nostre Convent i el P.
Gregori celebrava l’eucaristia i conversàvem plegats. Ens va ajudar molt. I gràcies
a ell, avui podem cantar cada dia la litúrgia», va dir.
Per la seva part, el P. Abat de Montserrat, va destacar la gran fidelitat a Jesús del
P. Gregori i el va definir com un home discret, senzill, sofert i profund. «El seu
llegat és important pel que fa a l’impuls del cant litúrgic de qualitat a les
parròquies i comunitats després de la reforma litúrgica del Concili i també en la
formació de cantors i directors».

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

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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