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Les dues Tereses marquen el començament del nou curs a totes les
comunitats carmelitanes. En primer lloc el dia 1 de d’octubre, Santa
Teresa del Infant Jesús, ens aporta la seva joventut i al mateix
temps la seva saviesa dipositada en la seva humil però intensa vida
espiritual. Ella ens ajuda a «descobrir camins d’amor i confiança que
ens portin ben endins del cor de l’evangeli.»
I després, el 15 d’octubre, la fundadora i mare Teresa de Jesús, es
posarà al nostre costat per acompanyar-nos en totes les activitats
que tenim programades fins al juny de any vinent, amb la seva
invitació, carregada de determinació i d’esperança: «ahora
comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor.»
Un repte a la nostra fe, a la nostra constància i al nostre amor.

— El dia 27 de setembre de 1970, ara fa justament 50 anys, va tenir lloc a
Roma, un fet extraordinari en la història de l'Església: el papa Pau VI va
proclamar solemnement Teresa de Jesús Doctora de l'Església universal. Per
primera vegada en la història del cristianisme es concedia a una dona aquest
títol, que no és purament honorífic, sinó el reconeixement de la seva santedat,
que ja posseïa des de l'any 1622, al qual s'afegia el de la saviesa. Una dona se
situava al nivell dels gegants intel·lectuals del cristianisme i de la cultura
universal, els Sants Pares de l'Església: Agustí, Gregori Magne, Ambrosi,
Jeroni, Joan Crisòstom i molts altres de l'Església oriental primitiva; Bernard
de Claravall i Tomàs d'Aquino a l'Església medieval, fins als últims doctors
dels temps moderns.
— També, pel setembre, hem recordat el 250è aniversari de la mort d’una
altra carmelita proclamada santa, Teresa Margarida Redi. Va néixer en el si
d’una família noble de la ciutat toscana d’Arezzo i va ingressar molt jove en el
monestir de les carmelites descalces de Florència. Tenia el do especial de
l’amor i l’abnegació vers els demés, de fet el lema de la seva vida va ser
l’expressió de sant Joan “Déu és amor”. Vivia en contínua acció de gràcies:
“Qui no cregui o no gosi apropar-se, que ho provi i veurà la bondat i
generositat del nostre Déu amorosíssim!”. Va morir el 1770, a l’edat de vint-itres anys.
— I un apunt d’una altra Teresa, la nascuda a Lisieux. Pius XI, el papa que la va
beatificar l’any 1923, i dos anys després la va proclamar santa, digué d’ella:
“Santa Teresina, amb les seves paraules i els seus exemples, va ensenyar el
camí de la infància espiritual a les novícies del seu monestir, i ens ho revelat a
tots amb els seus escrits que s’han divulgat per tota la terra i, ben segur que
qui els llegeix en queda encantat, i els torna a llegir i rellegir amb gran goig i
profit.”

Amb motiu de la celebració de la festivitat de Santa Teresa de
Jesús el proper 15 d’octubre de 2020, el dimarts dia 6
d’octubre començarà la Novena a Santa Teresa de Jesús, fins el
dimecres dia 14 d’octubre, vigília de la festivitat.
Els pares Carmelites Descalços i la comunitat cristiana, uns
conviden a participar en les celebracions que hem preparat amb
motiu de la festivitat.
Festivitat de Santa Teresa de Jesús
al monestir de San Josep i Santa Anna
Carmelites Descalces
Tarragona, 15 d’octubre de 2020
14 d’octubre - Vigília de la Festivitat
18,00 hores – Pregària en Silenci
18,30 hores – I Vespres Solemnes
15 d’octubre – Festivitat de Santa Teresa
8,00 hores – Cant de Laudes
18,30 hores – Vespres i Eucaristia presidida per el pare
Octavi Vilà i Mayo, abat del Monestir de
Santa Maria de Poblet.

Festivitat de Santa Teresa de Jesús
Tarragona, 15 d’octubre de 2020
El proper dijous 15 d’octubre festivitat de Santa Teresa de
Jesús, Mons. Joan Planellas i Barnosell Arquebisbe metropolità
de Tarragona i primat, presidirà la missa de les 12,00 hores del
migdia.

Església de la Mare de Déu del Carme
PP. Carmelites Descalços – Grup Cultural del Carme –Tarragona

“AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI” (Is 6, 8)

 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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Santa Teresa de l’Infant Jesús, carmelita descalça
Sants Àngels Custodis
Sant Gerard, abat
XXVII diumenge de durant l’any
Sant Francesc d’Assis
Sant Plàcid
Sant Bru
Mare de Déu del Roser
Santa Thais
Sant Dionís, bisbe i màrtir
Sant Tomàs de Villanueva, bisbe
XXVIII diumenge de durant l’any
Mare de Déu del Pilar
Sant Eduard
Sant Calitx I, papa i màrtir
Santa Teresa de Jesús,
fundadora dels Carmelites Descalços
Santa Margarida M. d’Alacoque
Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir
XXIX diumenge de durant l’any
Sant Lluc, evangelista
Sant Pere d’Alcàntara
Santa Irene, màrtir
Santa Celina, màrtir
Santa Maria Salomé, viuda
Sant Joan de Capistrano
Sant Antoni Maria Claret
XXX diumenge de durant l’any
Sant Evarist, papa
Sant Vicent, màrtir
Sants Simó i Judes, apòstols
Sant Narcís
Sant Claudi
Sant Quinti

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
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e-mail tarragona@carmelcat.cat
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