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Mitjan el mes de juny, el periodista Jordi Llisterri, director de “Catalunya
Religió”, escrivia a la seva pàgina digital: “Avui som una mica més pobres.
Aquest dissabte ha mort Josep Maria Rovira Belloso, el teòleg de
referència a Catalunya. Tenia 92 anys i fins gairebé els 90 va mantenir
l’activitat. Ha estat el teòleg del diàleg amb la fe i la cultura. Una reflexió
cristiana sobre la societat actual, una reflexió sobre la fe des les
necessitats de les persones abans que de les normes, i una reflexió sobre
l’Església guiada per la renovació del Concili Vaticà II.“ La defunció d’una
de les persones més clarividents del nostre país, i que més ha sabut
aproximar a nivell popular el barroc món de la teologia doctrinal, ens ha fet
remoure els nostres records.
Ara fa una dotzena d’anys, Mossèn Josep M. Rovira va compartir amb
la comunitat carmelitana de Badalona, amb ell algunes meditacions sobre
Maria de Natzaret durant els dies precedents a les Festes del Carme. De
les homilies d’aquells dies, juntament amb algun afegitó, en va editar el
llibret “Vida de Maria” que, com digué ell mateix en el capítol
d’advertiments, era el resultat d’acceptar el “repte d’aproximar-se a la
pietat popular sense negar el respecte més exquisit i cordial a la
comprensió actual de l’Escriptura”.
El món gira i sempre torna al Born. Ja tenim a tocar la diada de la Mare
de Déu del Carme, i ens disposem novament a tenir present i meditar els
fets que ens narra l’Evangeli sobre la Mare de Jesús, la nostra Mare. Són
escenes que Maria va viure i compartir amb el seu Fill. La trobem en el
moment de la joia de l’Encarnació i del Naixement, i en el dolor de l’exili i
de la creu; en el dia a dia de Natzaret i en la glòria de la Resurrecció.

I, com escrivia mossèn Rovira: “Maria també ‘anda entre los pucheros’,
com deia santa Teresa, i, un cop glorificada, no ha perdut res del seu aire
senzill, de bona veïna i germana.”
Amb totes aquestes premisses, aprofitem aquests dies per endinsarnos en la contemplació de Maria i celebrem amb goig la seva festa en
l’advocació de Mare de Déu del Carme que ens és tan propera..

Juliol 2018
— El poema “Llançar flors” de santa Teresa de l’Infant Jesús (Teresina) fa
referència al costum que tenien les novícies de Lisieux de competir
llençant flors enlaire a un crucifix del jardí per veure qui arribava més
amunt i tocava la cara de Jesús. El web “Castell interior”
(https://castellinterior.com) s’hi pot llegir un interessant article sobre
aquest poema i altres escrits de la santa traduïts al català.
— Els antics deserts carmelitans, on es realitzava una vida eremítica en
estret contacte en la natura, estaven emplaçats en paratges naturals
aïllats, i han constituït tradicionalment llocs de preservació de la
biodiversitat. A principis del segle XVIII hi havia a Espanya fins a onze
convents considerats “deserts”, dels quals actualment encara se’n
conserven dos: el de San José de las Batuecas a la província de Salamanca i
el de les Palmes a tocar de Benicàssim (Castelló).
— L’església de la Immaculada Concepció de Manjummel, dels carmelites
descalços, és una de les més antigues i boniques de l’estat de Kerala, a
l’Índia. Consagrada fa 125 anys, és una magnífica construcció d’estil
portuguès, de color blanc com la majoria de les esglésies de la zona. Està
vinculada als carmelites espanyols Zacarías i Aureliano, de grata memòria i
estima entre la gent del país, i que tenen un museu permanent dedicat a
la seva obra missionera.
— El Carmel descalç de França, com no podia ser d’altra manera, també es veu
afectat pel canvi que viuen la majoria de països occidental pel que a la vida
religiosa. Les poques vocacions que neixen es desplacen cap a noves formes de
viure l’espiritualitat en detriment dels ordes clàssics que veuen com els religiosos
i religioses es van fent grans i el relleu esperat no s’acaba de produir. Ara és el
cas del convent de Santa Teresina de l’Infant Jesús de l’Ille de París, fundat el
1921, poc després d’acabada de la primera Guerra Mundial, amb una història
molt rica i gairebé centenària que es clourà el dia del Carme d’enguany.

La nostra comunitat va celebrar la festivitat del Corpus Christi
el diumenge dia 3 de juny. A les 11,30 hores va tindrà lloc la
Missa, a continuació es va realitzar una professo per l’església i
el claustre del convent, amb l’assistència de tots els fidels,
finalitzà la celebració amb la benedicció del Santíssim, des de el
altar major i cantant les lloances al Santíssim Sagrament.

•

Tots els dissabtes a les 11,30 hores, pregària del rosari, missa
votiva mariana i salve cantada.

•

Tots els primers divendres de cada mes, a les 11,30 hores
fins a les 12,00 hores, te lloc a la nostre església de la Mare de
Déu del Carme, la exposició del Santíssim Sagrament.

•

Sagrament de la Reconciliació (Confessions) :
abans de cada eucaristia.

•

Grup Cultural del Carme, tots els dissabtes a les 17 hores,
programació de les activitats del curs, trobades, sortides,
exposicions, organització d´ esdeveniments.

•

Coordinadora de pastoral reunió tots els divendres de final de
cada mes.

•

Equip de litúrgia, tots els divendres a les 6,00 de la tarda,
preparació dels cants i lectures.

•

Grup d’ajuda, una resposta comunitària al missatge evangèlic
d'estimar i compartir amb el pròxim.

•

Grup de comunicacions, confecció de revista, pagina web,
relacions amb el mitjans de comunicació, tots els divendres per la
tarda.

•

Grup de pregaria i catequesi d’adults.

Tarragona, juliol de 2018
Festivitat de la Mare de Déu del Carme

Dia 13 de Juliol a les 19,45 hores, Conferencia mariana a càrrec
del Pare Lluis Noguero i Aguilar, Rector de la Parròquia de Sant
Julià de l’Arboç. Presidirà la missa de les 19,00 hores.

Dissabte

7 - María, madre de Dios

Diumenge 8 - María, madre de misericordia
Dilluns

9 - María, la nueva mujer

Dimarts

10 - María, madre de la divina providencia

Dimecres 11 - María, madre del amor hermoso
Dijous

12 – María, salud de los enfermos

Divendres 13 - María, junto a la Cruz del Señor
Dissabtes 14 – María, fuente de luz y vida
Diumenge 15 - María, imagen y madre de la Iglesia
Predicaran: Els pares Lean Kooranerulil, prior de la comunitat de
Tarragona, conjuntament amb Stephen i Benny, conventuals de
Tarragona.
El dia 12 de Juliol, les nostres pregaries aniran adreçades per a tots els malalts.
L’atenció als malalts fou un signe privilegiat en el
missatge i en l’actuació de Jesús i, des de sempre,
l’Església el va assumir com a part inequívoca de la
seva missió.

El dia 14 de juliol, la missa de les 12,00 hores del
migdia, anirà adreçada als infants de la nostre
església, desitgem que sigui el inici de un camí,
per descobrir a Jesús i a la Mare de Déu del Carme.
Finalitzada la missa se imposarà el sant escapulari.

Els dies 9,10,11,12 i 13 de juliol de 2018 (dies feiners)
Mati:

11,00 hores Exposició del Santíssim,
a continuació pregaria personal
11,30 hores Sant Rosari
12,00 hores Missa

Tarda:

18,30 hores Primeres Vespres
19,00 hores Missa

Els dies 7 i 14 de juliol de 2018 (dissabtes)
Mati:

11,30 hores
12,00 hores
13,00 hores
14,00 hores
15,00 hores

Sant Rosari
Missa
Exposició del Santíssim
Tèrcia
Pregaria de la coroneta
de la Misericòrdia
16,00 hores Sexta, a continuació pregaria

Tarda: 18,30 hores

Primeres Vespres i reserva del
Santíssim
19,00 hores Missa

Dia 16 de Juliol de 2018
Festivitat de la Mare de Déu del Carme
Mati:

11,30 i 12,30 hores Missa

Tarda:

19,00 Hores Missa Solemne, a continuació
processó per l’església i el claustre del convent.

Església de la Mare de Déu del Carme
PP. Carmelites Descalços
Carrer Assalt, 11 - Tarragona
tarragona@carmelcat.cat - Telèfon 977 23.73.12
Edita : Grup Cultural del Carme
grupculturaldelcarme@hotmail.com

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7
Dia 8
Dia 9
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 13
Dia 14
Dia 15
Dia 16
Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 20
Dia 21
Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27
Dia 28
Dia 29
Dia 30
Dia 31

-

Diumenge XIII del temps ordinari
Sant Martinià, màrtir
Sant Tomàs, apòstol
Santa Isabel de Portugal
Sant Antoni M. Zaccaria
Santa María Goretti
Sant Fermí, bisbe i mártir
Diumenge XIV del temps ordinari
Beata Joana Scopelli, carmelita
Santa Amàlia
Sant Benet, abat
Sants Lluis Martin i Cèlia Guérin, esposos
Santa Teresa dels Andes, carmelita descalça
Sant Camíl de Lel.lis
Diumenge XV del temps ordinari
Mare de Déu del Carme
Beata Teresa i companyes, màrtirs carmelites
Santa Marina, màrtir
Santes Justa i Rufina, màrtirs
Sant Elies, profeta
Sant Llorenç de Brindisi
Diumenge XVI del temps ordinari
Santa Brigida, viuda, copatrona d’Europa
Màrtirs de Guadalajara, carmelites
Sant Jaume, apòstol
Sant Joaquim i Santa Anna
Beat Titus Brandsma, màrtir carmelita
Santa Caterina Tomàs
Diumenge XVII del temps ordinari
Sant Pere Crisòleg
Sant Ignasi de Loiola

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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