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Mes de juny 2020

Deixem enrere el mes de maig, el mes de Maria, i ben aviat ens trobem amb la
festa de l‟advocació de Maria Mare de l‟Església que enguany se celebra el primer
dia de juny.
Segons el papa Francesc «en els Evangelis cada vegada que es parla de Maria
es parla de la “mare de Jesús”» (Homilia „L'Església és dona i és mare‟ del 21 de
maig de 2018).
«Els pares de l'Església així ho van entendre —afirmava el Papa— i també
entengueren que la maternitat de Maria no acaba en ella mateixa; va més enllà».
Pels pares «Maria és mare, l'Església és mare i la teva ànima és mare: hi ha femení
a l'Església, que és maternal». Per això, va explicar Francesc, «l'Església és
femenina perquè és “església”, “esposa”: és femenina i és mare, dona a llum». Però
«els pares de l‟Església encara van més enllà quan diuen que “També la teva ànima
és esposa de Crist i mare”».
«La maternitat de Maria és una gran cosa» va insistir el Papa. Déu, de fet,
«ha volgut néixer d'una dona per ensenyar-nos aquest camí». És més, «Déu s'ha
enamorat del seu poble com l‟espòs s‟enamora de l'esposa, segons llegim a l'Antic
Testament». Conseqüentment, va prosseguir Francesc, «nosaltres podem pensar»
que si l'Església és mare, les dones hauran de tenir funcions a l'Església».
Però «això no és el més significatiu» va advertir el Papa, perquè «l'important
és que l'Església sigui dona, que tingui aquesta actitud d'esposa i de mare». Amb la
consciència que «quan oblidem això, és una Església masculina i, sense la dimensió
femenina, es converteix tristament en una Església (...) incapaç d'amor,
infecunda». Per tant, va afirmar el pontífex, «sense la dona l'Església no va enlloc,
perquè ella és dona, i aquesta actitud de dona li ve de Maria, perquè Jesús així ho
volgué».

— En les darreres centúries Catalunya ha patit vàries epidèmies que han estat
especialment virulentes amb els religiosos, els quals moltes vegades s‟oferien o
eren requerits per tenir cura corporal i espiritual dels malalts, en una època de
grans mancances sanitàries. En concret, durant l‟epidèmia coneguda com a pesta
groga de principis del segle XIX, que va deixar uns 10.000 morts només a la ciutat
de Barcelona, dels 43 carmelites descalços del convent de Sant Josep de les
Rambles en van emmalaltir 20, i només se‟n salvaren 5 que no havien estat atenent
malalts (Font: Mercè Gras, a Castell Interior).
— L‟any 1938, dues germanes carmelites es desplaçaren des del Bronx de Nova
York a Oklahoma, responent a la crida del bisbat de la zona, per fundar un
monestir a la capital de l‟estat. Durant el viatge es preguntaven si encara
trobarien vaquers i indis en aquell apartat racó del salvatge oest. Les monges
explicaven que en aquells temps de gran penúria econòmica havien d‟estalviar per
sobreviure, i que arribaren a apedaçar-se els hàbits amb sacs de farina. Des de
1986 la comunitat viu en un nou monestir als afores de la ciutat dedicades a la
pregària i a la vida contemplativa com ho feien les monges fundades per santa
Teresa de Jesús en el segle XVI.
— «Pregant amb una malalta de coronavirus, hospitalitzada des de feia algunes
setmanes, li deia al Senyor en veu alta: “Senyor, Déu de la vida i de la malaltia,
tingues cura de la Delia, dóna-li la teva pau i la teva gràcia, per viure aquests
moments com una oportunitat de descans i d‟agraïment per tot el que li has regalat
en la vida…” i s‟hi va afegir dient: “Senyor, et dono gràcies per aquesta malaltia”.
La seva pregària em va sobtar com un tret inesperat. Ella, sola en aquella
habitació, amb pau, amb el dolor profund del pes de la vida, més que de la malaltia,
la lluita i el treball, adreça la mirada a Déu i li dona gràcies, viu aquests dies com
una oportunitat i demana per la seva família un despertar a l‟obsequi de la vida.»
(Extret de “Mi oración en el corazón de la pandemia” del P. Miguel Márquez,
provincial OCD).

‘Mudaré mi canción de melodía, y saldré de mi rincón, hacia lo inesperado, en pura
fragilidad, desarmado, abrazando el rostro que aparece ante mí, disponible para ti… ese
será mi homenaje por ti’.

 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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Sant Justí, màrtir
Sant Eugeni I, papa
Sant Carles Luanga i companys, màrtirs d’Uganda
Santa Noemi
Sant Bonifaci, bisbe i màrtir
Sant Norbert, bisbe
Santíssima Trinitat
Sant Maximià, bisbe
Sant Efrem
Sant Timoteu, bisbe i màrtir
Sant Bernabé, apòstol
Sant Joan de Sahagún
Sant Antoni de Pàdua
El cos i la sang de Crist
Santa Maria Miquela.
Sant Quirze, màrtir
Sant Ismael, màrtir
Sant Ciriac i Santa Paula, germans màrtirs
Sant Romuald
Santa Florentina, verge
XII diumenge de durant l’any
Sants Joan Fisher i Tomàs More
Santa Alícia, màrtir
Naixement de Sant Joan Baptista
Sant Guillem, ermità
Sant Pelai
Sant Ciríl d’Alexandria
Sant Ireneu, bisbe i màrtir
Sant Pere i Sant Pau, apòstols
Santa Lucina de Roma

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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