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En l’octava de Nadal, data que coincideix amb el primer dia de l’any civil,
l’Església dedica a Maria l'apel·latiu de “Mare de Déu”, el títol marià per
excel·lència. Aquesta festivitat, la més antiga que l’Església d’Occident
dedica a la Verge Maria, esdevé una mena d’acció de gràcies, com si
l’Església no pogués deixar enrere la celebració nadalenca sense saludar
aquella que ens va donar el Verb diví.
Després de les celebracions de l’Epifania i del Baptisme del Senyor, el
ritme de l’any litúrgic retorna als diumenges ordinaris de durant l’any. No
es tracta, però, d’un temps feble o de menor importància en relació als
“forts” (Advent, Quaresma i Pasqua). La intensitat de les celebracions no
disminueix, sinó que prenen força per sí mateixes perquè en cada litúrgia
contemplem el misteri de Crist i configurem la nostra vida cristiana
celebrant la glòria de la resurrecció, escoltant la Paraula i repetint la
Fracció del pa.
Es podria pensar que l’Any litúrgic és un cicle tancat que es repeteix any
rere any. No perquè es repeteixi és el mateix. El memorial que se celebra
durant els tres cicles (A,B,C) no mira al passat, mira el present i vers el
futur. Està orientat al retorn de Crist i a l’encontre definitiu amb Déu.
Això requereix que els cristians enriquim progressivament la nostra fe i
demana una conversió permanent. El Temps de durant l’any ofereix
aquesta possibilitat i ens convida a seguir fidels a l’Evangeli.

— La República d’Indonèsia (17000 illes de les quals 6000 estan habitades) és
un dels estats amb més diversitat ètnica i religiosa del món. Amb 267 milions
d’habitants repartits per tot l’arxipèlag, la religió dominant és la musulmana,
professada pel 86% de la població. El cristianisme (8,7%), una de les religions
oficials minoritàries, fou introduït pels portuguesos, holandesos i altres
colonitzadors europeus. En aquests context, el passat mes d’octubre les
carmelites descalces van obrir un monestir a Jakarta, la capital, gràcies a la
insistència de l’arquebisbe que desitjava tenir a la seva diòcesi l’oasi de pau i
pregària d’un convent contemplatiu.

— El 8 de desembre de 1870, el papa Pius IX va proclamar sant Josep patró
de l’Església universal. Molt hi tingué a veure que el P. Joan de la Concepció,
gairebé dos-cents anys abans, essent provincial de Catalunya dels carmelites
descalços, demanés i obtingués la festa del patrocini de sant Josep per l’Orde,
el qual posteriorment s’estengué a la totalitat de l’Església. “De fet, és
innegable que, més que ningú altre, Teresa de Jesús ha fet del culte a sant
Josep un dels elements que caracteritzen la pietat i la fesomia espiritual del
Carmel.” (Carta conjunta dels superiors generals del Carmel i del Carmel
Descalç). En ocasió del 150è aniversari de la proclamació del patrocini, el papa
Francesc ha declarat Any de Sant Josep, des del 8 de desembre de 2020 fins
al 8 de desembre de 2021.

— Caravaca de la Cruz és l’única població que compta amb dues fundacions
fetes directament pels fundadors de l’orde del Carmel descalç: santa Teresa
(1576) introduí a la ciutat les monges i sant Joan de la Creu (1587), els frares.
Després que les carmelites descalces deixessin el convent per traslladar-se
Valdelentisco, l’edifici va passar per diferents mans. Ara l’Ajuntament de la
ciutat i la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia l’han recuperat amb el
propòsit de fer-ne un museu i centre d’espiritualitat.

Centenari de l'Església del Santuari de la Verge del Carmen a Barcelona.
Aquest any celebrem els 100 anys de la inauguració de l'església de el
Santuari de la Mare de Déu del Carme (Carmelites Descalços), Avinguda
Diagonal, 424. No cal dir el goig que això significa per a nosaltres com a orde i
per a totes aquelles persones que formen part de la nostra família. Ens
complau fer-vos partícips de l'efemèride i us convidem als actes que de mica
en mica, i sempre en funció de la situació que vivim, anirem organitzant per
apropar-nos a la gent i que la gent s'acosti a nosaltres.
Aquí teniu l'enllaç per a una visita virtual a la nostra església:
https://roundme.com/tour/228851/view/648703/

 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 Maria, Mare de Déu
Sant Basili el Gran. Sant Gregori Nazianzè
II Diumenge de Nadal
Beata Àngela de Foligno
Sant Telèsfor, papa i màrtir
Epifania del Senyor
Sant Ramon de Penyafort
Sant Pere Tomàs, carmelita descalç
Sant Andreu Corsini, carmelita descalç
Baptisme del Senyor
Sant Higini, papa i màrtir
Santa Tatiana, màrtir
Sant Hilari de Poitiers, doctor
Sant Joan de Rivera
Sant Pau, ermità
Sant Marcel I, papa i màrtir
II diumenge de durant l’any
Santa Faustina
Sant Màrius, màrtir
Sant Sebastià, màrtir
Sants Fructuós, Auguri i Eulogi, màrtirs
Sant Vicenç, diaca i màrtir
Sant Ildefons, bisbe
III diumenge de durant l’any
Conversió de Sant Pau
Sants Timoteu i Titus
Sant Enric d’Ossó
Sant Tomàs d’Aquino
Sant Pere Nolasc
Santa Martina
IV diumenge de durant l’any

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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