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Els PP. Carmelites Descalços, el Grup Cultural del Carme i la
coordinadora de Pastoral de l’església de la Mare de Déu del
Carme.
Volem expressar el nostre més sentit condol i tota la nostra
pregaria per les defuncions provocades per covid-19, tanmateix
tot el nostre suport a les famílies.
També volem traslladar un missatge d’ànims a totes les
persones que estan patint aquesta pandèmia i desitjar-los una
prompta i ràpida recuperació.
Sens dubte amb l’esforç i la solidaritat de tots aconseguirem
superar aquesta situació tan difícil.
Esperem poder-nos trobar molt aviat als nostres carrers, al
treball, als llocs de pregaria. I de poder fer un homenatge de
tota la ciutat en record a les víctimes i al mateix temps de
reconeixement a totes les persones i entitats que estan
treballen per lluitar contra la pandèmia en primera línea.
També volem tindrà una pregaria i un record molt especial en
aquest dies per: els marginats, els presos, els pobres, els
migrants, tan sovint rebutjats i maltractats; els malalts i els
que pateixen; els infants, especialment aquells que moltes
vegades estan sotmesos a la violència.

Fem nostres les paraules del papa Francesc “no estem sols en
aquest moment de prova” tenir confiança en Crist, alhora que va
recordar sobretot els qui pateixen. “Demanem al Senyor que
ens concedeixi puresa i senzillesa de cor per descobrir la Seva
Providència en els fets de la vida quotidiana, i tinguem presents,
en aquests moments de prova i foscor, tots els nostres germans
i germanes que pateixen, com també els qui els ajuden i
acompanyen amb amor i generositat”
Grup Cultural del Carme
Tarragona

El Divendres Sant, a les 11,30 hores del migdia, tindrà
lloc a la nostre església de la Mare de Déu del Carme,
dels PP. Carmelites Descalços, la Pregària del Via
Crucis.

Diumenge de Rams i de Passió
5 d’abril
12,00 hores - Benedicció del Rams
i celebració de la Passió del Senyor.

Dilluns, Dimarts i Dimecres Sants
6, 7 i 8 d’abril
12,00 hores – Missa

Dijous Sant
9 d’abril
19,00 hores – Missa de la Cena del Senyor

Divendres Sant
10 d’abril
11,30 hores – Pregaria del Via Crucis
12,00 hores – Celebració de la Passió del Senyor

Diumenge de Pasqua
12 d’abril
12,00 hores – Missa del Dia de Pasqua

abril 2019

Sepulcre del P. Joaquim Lluch i Garriga
a la catedral de Sevilla

— Poca gent sap que Barcelona va tenir un bisbe del nostre orde, els
carmelites descalços. Es tracta del manresà P. Joaquim Lluch i Garriga
(1816-1882), el qual havia professat poc abans de la promulgació de les
lleis d’exclaustració de l’any 1835. Com el P. Francesc Palau, el P.
Joaquim va haver d’abandonar el convent i va poder acabar els estudis
als carmelites de Carcassona i a Roma. En tornar a Barcelona, s’integrà a
l’Església diocesana. Va ser un dels pocs catalans que assistí al Concili
Vaticà I. Va ser bisbe de Canàries i posteriorment de Barcelona, encara
que por poc temps ja que aviat fou nomenat pel papa arquebisbe de
Sevilla, ciutat on exercí fins a la seva mort.
— El dia 8 del passat mes de març es va celebrar
el Dia Internacional de les Dones. Santa Teresa va
ser, sens dubte un cas especial entre les dones del
seu temps. La carmelita descalça Cristiana
Dobner, una de les escriptores i periodistes més
prolífiques del món, diu que “la Santa és una figura
actual i útil per a les noves generacions”, i que “la
societat del seu temps, gens donada a la
independència de la dona, en la qual manaven els
homes i les dones s’havien d’adaptar,va ser incapaç
d’aturar-la i tallar-li les ales”.

 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

-

Sant Hug, bisbe
Sant Francesc de Paula
Sant Pancraç, bisbe i màrtir
Sant Telm, màrtir
Diumenge de Rams
Sant Marcel·lí, màrtir
Sant Joan Baptista de la Salle
Sant Dionís, bisbe
Dijous Sant
Divendres Sant
Dissabte Sant
Pasqua de Resurrecció
Sant Martí I, papa i màrtir / Dilluns de Pasqua
Sant Lambert, bisbe
Santes Basilissa i Anastàsia, màrtirs
Santa Engràcia, verge i màrtir
Sant Anicet, papa i màrtir
Beata maria de l’Encarnació, carmelita descalça
II Diumenge de Pasqua (Divina Misericòrdia)
Santa Agnès de Montepulciano
Sant Anselm, doctor
Sants Gai i Soter, papes i màrtirs
Sant Jordi, patró de Catalunya
Sant Fidel de Sigmaringa, màrtir
Sant Marc, evangelista
Sant Isidor, bisbe i màrtir
Mare de Déu de Montserrat
Sant Pere Chanel, màrtir
Santa Caterina de Siena, copatrona d’Europa
Sant Pius V, papa

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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