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Torna la roda de l’Any Litúrgic a encetar el temps de
reconciliació i d’esperança per excel·lència: l’Advent.
Temps de reflexió, de recordar aquells propòsits que s’han
deixat de banda, o no, i de refermar intencions d’acord
amb la norma de vida que ens marca Jesús i que intentem
fer nostra.
L’Advent, cert, ens convida a revisar el passat, però també
a viure el present i a preparar el futur.
El passat ens porta a un vell estable de Betlem, al Nen
nascut d’una Verge, al “Déu amb nosaltres” del profeta.
Però també a veure-ho amb ulls d’avui per renovar tot allò
que encara fa feixuc el nostre camí vital i esperançat vers
el Regne de Déu.
El present, l’ara, ens fa estar amatents a mantenir la
llumeta de la nostra fe i a ser coherents amb l’anunci dels
àngels als pastors: “Pau a la terra als homes de bona
voluntat!”. Com a cristians, aquesta és la nostra norma de
vida: ser portadors de pau.

Pel que fa al futur, potser no cal mirar gaire lluny. Quan en
la pregària que ens va ensenyar Jesús li demanem al
Pare que “vingui a nosaltres el vostre Regne” ja queda
prou clar que desitgem que aquest Regne, el pla que ha
preparat per a la humanitat, es faci present enmig nostre.
Un desig que ha d’anar acompanyat de la nostra voluntat
de posar-nos a treballar perquè sigui possible.
Però l’Advent també és el temps de vetlla que demana
l’Evangeli amb la paràboles de les verges que esperen
l’arribada de l’espòs o la del lladre que es presenta en el
moment més inesperat. Un estat de vetlla que santa
Teresa de Jesús recomanava a les seves monges quan
escrivia: “Aqueste velo gracioso / os dice que estéis en
vela, / guardando la centinela / hasta que venga el
Esposo, / que, como ladrón famoso, / vendrá cuando no
penséis: / Por eso, no os descuidéis.”

desembre 2018
— El papa Francesc ha signat el decret pel qual es
declara “venerable” la carmelita descalça María Antonia
(de Jesús) Pereira i Andrade (1700-1760), mística, mare
de família i fundadora del Carmel de Santiago de
Compostel·la després d'haver recorregut a peu els camins
d'Espanya i Portugal seguint l'exemple de Teresa de
Jesús. Malgrat que només revelava les experiències
místiques al seu confessor, la fama de santedat de la
mare María Antonia de Jesús va fer que la reina Bàrbara
de Bragança la visités en el monestir de Santa Ana de
Madrid, i que centenars de persones anessin a conversar
amb ella en el torn del convent de carmelites descalces de
Santiago de Compostel·la fins a la seva defunció el 1760.
— En el mateix decret, el papa també declara “venerable”
la religiosa catalana Arcàngela Badosa Cuatrecasas, de la
congregació Germanes de la Mare de Déu del Mont
Carmel. Nascuda a Sant Joan les Fonts (Garrotxa), dedicà
part de la seva vida als malalts de tuberculosi. Amb el
temps s’encomanà de la malaltia, la qual va assumir amb
paciència. Va morir amb 40 anys d’edat a Elda (Alacant).

— Ja fa 110 anys de la fundació canònica del convent de
Badalona; va ser el 22 de juliol de 1908. Tanmateix, set
mesos abans tres frares procedents de Tarragona ja
havien pres possessió de les dues cases que comprades
al carrer de Sant Miquel gràcies a un préstec de les
germanes carmelites descalces de Tiana.
— La nostra Província Ibèrica ha creat una nova pàgina
web (www.serdescalzo.com) centrada en el tema
vocacional. Us convidem a que la conegueu i la feu
conèixer. Ofereix informació relacionada amb el Carmel
Descalç, contacte, recursos, activitats, etc.
— El diumenge 18 de novembre, al santuari de la Mare
de Déu del Carme de Barcelona, el germà Andrew Llanes
va ser ordenat Diaca de l'Església pel bisbe emèrit Lluís
Martínez Sistach. L'Andrew, estudiant de la nostra zona
de Catalunya de la Província Ibèrica, actualment continua
la seva formació al Teresianum de Roma. La nostra més
cordial enhorabona per aquest nou pas en la seva vida
religiosa.



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
Dia 31

-

Sant Eloi, abat
I diumenge d’Advent
Sant Francesc Xavier
Sant Joan Damascè
Beat Bartolomé Fanti, carmelita
Sant Nicolau
Sant Ambròs, bisbe
Immaculada Concepció
II diumenge d’Advent
Santa Eulàlia de Mérida
Sant Damas I, papa
Santa Joana F. De Chantal
Santa Llúcia
Sant Joan de la Creu, carmelita descalç
Sant Víctor, màrtir
III diumenge d’Advent
Sant Llàtzer, bisbe
Mare de Déu de l’Esperança
Sant Nemesi, màrtir
Sant Teòfil
Sant Pere Canisi
Santa Francesca Cabrini
IV Diumenge d’Advent
Santa Adela, abadessa
Nadal del Senyor
Sant Esteve
Sant Joan, evangelista
Sants Innocents
Sant Tomàs Becket, bisbe i màrtir
Sagrada Família
Sant Silvestre

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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