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Hi ha qui diu que la revolució més important que s’ha
produït a la història, més important que la revolució
francesa, la russa, o les successives revolucions
tecnològiques i informàtiques, ha estat la “revolució de la
tovallola”. La que va encetar Jesús, en aquell darrer sopar
amb els seus amics més íntims, quan es va posar a rentarlos els peus. De fet aquesta havia estat la tònica general
del viure de Jesús: un viure per a servir i no pas per a ser
servit. Molts d’altres personatges al llarg de la història
han seguit aquesta estela. Pensem en el pacifisme d’un
Gandhi, en l’entrega d’un Vicens Ferrer, en el compromís
en favor dels oprimits d’un Òscar Romero o d’un Lucho
Espinal, en el combat contra l’apartheid d’un Nelson
Mandela, etc. Nosaltres, si realment volem transformar la
realitat des del nostre compromís en l’acció social que
portem entre mans, hem d’ubicar-nos també en aquesta
estela de gent que creu que l’únic veritablement
transformador és servir i estimar. Viure d’aquesta
manera el nostre compromís en favor dels més

desafavorits –compromís que, certament, pot ser viscut
d’altres maneres i/o amb altres criteris ens pot ajudar a
superar falses o aparents dicotomies que es presenten en
la nostra acció quotidiana. Una d’elles és la clàssica
dicotomia entre els qui pensen que “cal donar peix als
famolencs” i els que, contràriament, pensen que “cal
ensenyar-los a pescar”. Altrament dit, els qui aposten per
una acció social més “assistencialista” i els qui ho fan per
una acció social més “transformadora” de les estructures.
Tan demagògic pot ser “donar peixos sense ensenyar a
pescar” com “planificar estratègies transformadores
sense alleugerir gens el patiment present i real de la
gent”. L’únic que realment no resulta demagògic és la
misericòrdia. I la misericòrdia, quan és real i veritable, no
té res a veure amb la “llàstima”. La misericòrdia veritable,
d’una banda, es mou, es mobilitza, es posa en marxa: es
posa a servir en allò que el proïsme necessita. D’altra
banda, la misericòrdia que es posa a servir ve precedida
per l’amor del cor. Hom, perquè estima, serveix. En canvi
no necessàriament serveix perquè estima. L’amor és la
font que ha de donar força i capacitat transformadora a
l’acció social.
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— Després de cinc anys de guerra i molts més de
desgovern, el Carmel de Bangui, a la República
Centreafricana, està decidit a refer-se. En els temps més
durs la Missió va acollir un gran nombre de refugiats que
fugien de la violència de la guerra. Arribada l’hora de
reconstruir el país, el carmelites han decidit desenvolupar
una antiga idea: muntar una fàbrica de maons. Amb
ajudes i finançaments, han comprat una màquina que els
permet fer una modalitat de maó molt resistent que
utilitzen per a obra pròpia i per a la venda. Tenen una
trentena de treballadors entre els quals alguns antics
refugiats.

— El passat mes de setembre, amb motiu del l’Any Jubilar
Teresià, el rei Felip VI va visitar la casa natal de santa
Teresa a Àvila. Acompanyat pel prior de la comunitat, va
venerar les relíquies de santa Teresa, va signar en el llibre
d'Honor del Reial Patronat de Santa Teresa de Jesús i va
visitar el Museu teresià.

— Francesc Torralba, catedràtic de la Universitat Ramón
Llull, que dona cursos i seminaris en diverses universitats
d’Espanya i América, i que alterna la seva activitat docent
amb la tasca d’escriptor i divulgador del seu pensament,
ha obtingut un tercer doctorat amb una tesi sobre
l'aportació del pensament d’Edith Stein en l'àmbit de les
ciències de l'educació. Per Torralba, en la carmelita el
concepte de formació (bildung) supera el del simple
ensenyament, i es tracta d'una acció integral dirigida a
l'esperit, a l'ànima i al jo íntim, per a la construcció de la
pròpia personalitat.
— Aquests dies se celebren els 90 anys de presència dels
carmelites teresians a Equador. L’any 1928, un grup de
quatre frares de la província de Burgos va fer-se càrrec
d’una Missió a la província de Sucumbíos. Abans, però,
des de l’any 1653, les monges ja s’havien establert en
aquests territoris, i els frares havien tingut una presència
curta (1687- 1705), però van marxar perquè un terratrèmol
havia destruir el lloc on eren. Actualment a l’Equador hi ha
13 monestirs de carmelites descalces, 4 convents de
frares, dues presències missioneres a Sucumbíos i
Orellana, diverses comunitats del Carmel Seglar i un
Institut d’Espiritualitat.

90 anys de presencia dels Carmelites Descalços
al Equador (1928-2018)

Como a una hermana. Sin rubor. De frente
y en un paso a nivel de mi avenida…
¡Quiero esperarte agradecidamente,
como si hubiera entrado ya en la Vida!
Tú, el Principio y el Fin.
Yo, un ahora peregrino
desde Ti a Ti.
Señor, no quiero ser más que lo que soy: nada.
Para que, de este modo,
en mi mansión deshabitada
Tú, Huésped dueño, lo seas todo.
Pere Casaldáliga,
Palabra Ungida.1955.

PP. Carmelites Descalços
Grup Cultural del Carme
Tarragona

El primer dissabte
d’octubre, el Carmel
Teresià de Catalunya
va viure a Vic una
jornada de família
plena de sensacions
i vivències. Amb una
assistència molt notable procedent de diferents punts de la nostra geografia, la vintena trobada
anual es va anar desenvolupant pels àmbits, religiós,
cultural i gastronòmic.
Al matí, les diferents comunitats vingudes en autocar, amb
Barcelona, Badalona, Lleida i Tarragona com a punts
centrals de sortida, van visitar la catedral i el museu
Diocesà. L’Eucaristia, eix central de la trobada, es va
celebrar en el Monestir de Santa Teresa de les Carmelites
Descalces, presidida pel vicari general, P. Agustí Borrell.
L’estona del dinar va continuar fomentat aquest esperit
d’alegria que esclatà a la sobretaula gràcies als bons
oficis d’un hàbil animador. Al final de la tarda ens
retrobàrem en el monestir de les carmelites per tancar la
jornada amb un senzill acte amb la lectura i cant de
poemes de sant Joan de la Creu i una breu pregària.

•

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.

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

-

Tots Sants
Fidels Difunts
Sant Marti de Porres
XXXI Diumenge del temps ordinari
Beata Francesca d’Amboise, carmelita descalça
Beats màrtirs del segle XX a Espanya
Beat Francesc Palau, carmelita descalç
Santa Elisabet de la Trinitat, carmelita descalça
Sant Teodor
Sant Lleó el Gran, papa i doctor
XXXII Diumenge del temps ordinari
Sant Josafat, bisbe i màrtir
Sant Dídac d’Alcalà
Tots els Sant Carmelites
Tots els difunts Carmelites
Santa Gertrudis
Santa Isabel d’Hongria
XXXIII Diumenge del temps ordinari
Sant Rafael Kalinowski, carmelita descalç
Sant Fèlix de Valois
Presentació de Maria
Santa Cecilia
Sant Climent I, papa i màrtir
Sants Andreu Dung-lac i companys, màrtirs
Jesucrist, rei de l’Univers
Sant Joan Berchmans
Beat Ramon Llull, màrtir
Sant Valerià, bisbe
Beats Dionís i Redempte, carmelites descalços
Sant Andreu, apòstol

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

Telèfon. 977 23.97.19
e-mail carmeltar@tinet.cat
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