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Amb les coses importants, sempre ens prenem un temps per a prepararles: unes noces, un examen de final de carrera, el naixement d'un fill...
La Pasqua és tan important per als cristians, que la preparem durant 40
dies. La Quaresma, que comença el Dimecres de Cendra i acaba el Dijous
Sant a la tarda, és un temps de preparació intensa per a la festa de la
Pasqua. L’oració de benedicció de la cendra, a l'inici de la Quaresma, ja
ens mostra la meta del nostre camí: «Oh Déu... vessa la gràcia de la teva
benedicció sobre aquests servents teus que rebran la cendra, perquè,
fidels a les pràctiques quaresmals, puguin arribar, amb el cor net, a la
celebració del misteri pasqual del teu Fill».
La idea més important d'aquest temps, la que més ressona en les
lectures i pregàries és la «conversió». Aquestes paraules de sant Pau,
que es repeteixen contínuament en aquest temps quaresmal, ens donen
la pista: «Us ho demano en nom de Crist: Deixeu-vos reconciliar amb
Déu... Ara és l’hora favorable, ara és el dia de la salvació» (2Cor 5,20ss).
Estem en uns dies propicis per fer experiència de la misericòrdia i del
perdó de Déu. No els desaprofitem.

La intensificació de l'oració i de la lectura de la Paraula de Déu,
l'austeritat, l'almoina, les celebracions del sagrament de la Penitència,
el pietós exercici del Viacrucis, les processons i les altres pràctiques
quaresmals haurien d'ajudar-nos a posar la mirada en Crist, el nostre
únic model, a enamorar-nos d'Ell, a revestir-nos amb els seus
sentiments, a «reflexionar en la seva vida per a saber-la imitar,
comportant-me en tot com ho faria Ell si tingués la meva edat, les
meves condicions i es trobés en les circumstàncies en les quals jo em
trobo» (Sant Joan de la Creu).

(Del bloc del P. Eduardo Sanz, ocd )

Tots els divendres de Quaresma, a les 11,30 hores del
migdia i a les 7,30 hores del vespre, tindrà lloc a la
nostre església de la Mare de Déu del Carme, dels PP.
Carmelites Descalços, la Pregària del Via Crucis.
PP. Carmelites Descalços
Grup Cultural del Carme
Tarragona

El Carme, Comunitat Cristiana, dels orígens a l’actualitat.
El Carme va néixer com un mitjà de comunicació de la comunitat de
Pares Carmelites Descalços de Tarragona, buscant la manera en que tots
els fidels i amics de la nostra església de la Mare de Déu del Carme,
poguessin compartir totes les vivències i l’espiritualitat de la família
carmelitana.
Aquest anhel ha marcat el format i el contingut del full mensual, des de
incloure pàgines de reflexió, els nostres sants: Teresa de Jesús, Sant
Joan de la Creu i Santa Teresa del Infant Jesús,
les
celebracions litúrgiques de l’Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua, Mare de
Déu del Carme, ressons d’arreu, activitats de la comunitat, activitats
dels grups, santoral, etc.
La publicació del full ha tingut diverses etapes; el pare prior Juli
González, li va donar una bona empenta als anys vuitanta, en el canvi dels
següents triennis, es deixa de publicar però als anys noranta, es va
tornar a donar una revifada, la qual no va tenir el ressò esperat. Amb
l’arribada com prior de la comunitat del pare Pere Martorell, es donà un
nou impuls al full, es va fer publicació del primer número de la nova
etapa el mes d’octubre del any 2011, prenent el Grup Cultural del Carme
la responsabilitat de la seva preparació, confecció i distribució.
El tiratge actual del fulls és de 50 exemplars, es publica també a tot
color i la difusió arriba per mitjans electrònics a totes les comunitats
carmelitanes de Catalunya i Balears i, també, a totes les comunitats
religioses de la província de Tarragona i parròquies de la ciutat .
Volem agrair en aquesta última etapa, l’estimada col·laboració de la
comunitat de Badalona, en especial, a l’Enric Masdeu per el seu suport
rebut.

En els propers mesos emetrem una edició especial amb retalls dels 100
números.
Esperem que aquest petit full, sigui una eina informativa de proximitat,
que recull les diferents iniciatives de la família carmelitana, d’ajuda al
seguiment de la litúrgia, la reflexió personal i la inquietud espiritual de
cadascú de nosaltres.
Grup Cultural del Carme

març 2019
— Aquest mes s’esdevé el 505 aniversari del
naixement de santa Teresa de Jesús, en el barri
de Santo Domingo de la ciutat d’Àvila. Teresa
Sánchez de Cepeda y Ahumada va néixer a les
cinc de la matinada del dimecres 28 de març de
1515. La seva família paterna tenia arrels a
Toledo, mentre que la materna era originària
d'Olmedo municipi de la província de Valladolid.
— QUARESMA 2020 - RETIR ON LINE
L’experiència de sant Joan de la Creu present en els seus escrits, pot
ser per a nosaltres un acompanyament i un ensenyament que ens ajudin a
realitzar el camí quaresmal.
Els carmelites descalços de París ofereixen uns textos, que han estat
traduïts al castellà per la Universitat de la Mística d’Àvila, adequats per
organitzar els nostres moments de meditació en aquestes setmanes.
Els divendres envien per correu electrònic:
- Una meditació de l'evangeli dominical i d'uns
textos de sant Juan de la Creu
- Tres suggeriments pràctics
El calendari de la Quaresma per a orar cada
dia.
Inscripció gratuïta a: www.retironline.karmel.at

El Monestir de Thiruvalla Monastery,
Kerala, Índia.
Un lloc per a la trobada de diversos
ritus
El Monestir de San José de les Carmelites
Descalces és el segon Monestir més antic
a Kerala (el primer és el de Kottayam). Té
una història d'al voltant de 70 anys.
La fundació va respondre a una invitació del Bisbe de ritu siro-malankar de
Thiruvalla, un dels centres d'aquesta església a Kerala. Per això, les germanes
mantenen un fort vincle amb l'església malankara i són molt estimades pels
fidels d'aquest ritu, que aprecien la seva vida i missió en l'Església. Per això, tot i
que les misses diàries es celebren en el ritu llatí, la capella és molt freqüentada
pels fidels de ritu siro-malankar i siro-malabar. La capella de el monestir és un
clar signe de trobada i unitat entre les esglésies catòliques de diferents ritus a
Kerala.
Recentment, la comunitat de Thiruvalla va fundar un nou monestir a Kolayad.
Per tant, en l'actualitat només hi ha 13 germanes en un dels monestirs més
bonics del subcontinent.
El pare Johannes Gorantla ocd, Definidor General va visitar aquest Monestir de
l'14 a el 15 de gener de 2020 encoratjant a les germanes a continuar vivint la
seva vocació.

La Secretaria d'Informació de l'Ordre, per tal
d'animar i acompanyar la reflexió sobre la
'Declaració Carismàtica' en les nostres comunitats
de Carmelites Descalços, ha preparat un seguit de
materials audiovisuals. El projecte ha estat aprovat
i coordinat pel Definitori General.
Estan ja a disposició de tots tres vídeos en els quals els PP. Saverio Cannistrà
(en italià), Agustí Borrell (en espanyol) i Daniel Chowning (en anglès) expliquen
la finalitat, estructura i continguts d'aquesta Declaració.
A més, és possible disposar d'un "Power Point" (en italià, anglès, francès i
espanyol) que resumeix els punts principals que toca la 'Declaració Carismàtica'.
Els enllaços per accedir a aquests continguts són els a la pàgina
web:http://www.carmelitaniscalzi.com

 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.
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I diumenge de Quaresma
Sant Simplici, bisbe
Sant Emeteri i Celedoni, màrtirs
Sant Casimir
Sant Teòfil
Sant Oleguer
Santes Perpètua i Felicitat, màrtirs
II diumenge de Quaresma
Santa Francesca Romana, viuda
Sant Macari, bisbe
Santa Àurea
Sant Teòfanes
Sant Ramir
Santa Matilde
III diumenge de Quaresma
Sant Agapit
Sant Patrici, bisbe
Sant Salvador d’Horta
Sant Josep
Santes Eufèmia i Alexandra, màrtirs
Santa Fabiola, viuda
IV diumenge de Quaresma
Sant Josep Oriol
Santa Caterina, verge
Anunciació del Senyor
Sant Brauli, bisbe
Sant Rupert, bisbe
Sant Doroteu, màrtir
V diumenge de Quaresma
Sant Joan Clímac
Sant Benjamí

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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