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La Quaresma no ens pertany, no podem caure en la temptació de col·locar-nos
en el centre d'aquest temps quaresmal, iniciat el Dimecres de Cendra. Hi ha qui
s’enganya en dibuixar un itinerari individualista, a la manera de la societat
actual, recorrent a pràctiques devocionals i pietoses sense tenir en compte el
missatge principal: «Arrepentiu-vos i confieu».
Déu està sempre en el centre de la vida, també en la dimensió espiritual. Això
demana disponibilitat interior per situar-nos en el camí del Senyor, permetent
que sigui Ell i no nosaltres qui transformi el nostre cor. Ell només ens demana
obertura i acolliment: confiar.
Més encara, aquesta predisposició ens apropa al camí diví, no pas el fet de
demanar al Senyor allò que necessitem que faci per a nosaltres o en nosaltres.
Mirem-ho a partir del tema de l'Aliança. En el Gènesi, el senyal de l’arc de Sant
Martí és el símbol de la promesa de Déu: «Sortirà l'arc en els núvols i, en
veure'l, recordaré l'aliança perpètua, la meva aliança, la que hi ha entre Déu i
tots els vivents, tots els qui viuen a la terra».
Cal tenir present que la memòria bíblica va més enllà de la mera evocació; té
sempre una repercussió en el present. Recordar l'Escriptura és actualitzar
l'experiència dels esdeveniments passats. El record és memorial. El temps de
Déu és sempre present, realitza i actualitza l'Aliança en cada moment de la
història.

— D’entre les moltes anècdotes que s’expliquen de santa Teresa de Jesús, n’hi
ha una de molt graciosa. En un dels seus desplaçaments per fer una fundació es
va girar molt mal temps i el vent i pluja castigaven els viatgers. De sobte, els
cavalls es van encabritar, el carruatge va bolcar i tots plegats van anar a parar
als tolls freds de la vorera de la carretera. Quan la Santa es va poder aixecar,
mentre respirava congelada pel fred, s’assegué en una pedra i es queixà dient:
“Senyor, m’he consagrat totalment als teus interessos i tu em fas patir
d’aquesta manera?”. “Teresa -va respondre el Senyor- així tracto els meus
amics!”. “Ah, -va afegir la Santa- és per això que en teniu tan pocs!”.

— Henry Bergson (1859-1941) filòsof i premi Nobel de Literatura, considerat
el màxim exponent de l’espiritualisme francès, d’origen jueu, va escriure que
“Llegint san Joan i santa Teresa em va impressionar aquella nota de realisme
que no enganya”. Davant el misticisme antic –el neoplatònic i l’oriental–, que
considerava un misticisme de la contemplació que no ha creia en l’eficàcia de la
acció humana, Bergson situa el misticisme absolut dels grans místics cristians,
entre els qual senyala santa Teresa de Jesús. Pels representants d’aquest
misticisme, l’èxtasi no és un punto d’arribada sinó de sortida vers una acció
eficaç en el món.

— El diccionari.cat defineix la paraula bilocació (del llatí bilocatio) com
“presència simultània d’una persona en més d’un lloc”. Segons Joan Amades, el
barceloní sant Josep Oriol, la festivitat del qual se celebra aquest mes de
març, va ser un sant miracler i, entre molts altres, tenia aquest do
sobrenatural. El folklorista ho explica així al seu Costumari Català: “Sant Josep
Oriol anava molt a fer oració al convent dels pares carmelites dels afores de
Gràcia, o sia on avui en diem els ‘Josepets’. Sempre hi anava a peu, i mai no
estava ni un segon pel camí, car just a la mateixa hora que sortia de Barcelona
arribava als Josepets, i viceversa. Moltes vegades, diverses persones havien
fet la prova rellotge en mà”. Probablement a molts els agradaria tenir aquest
do, o no.

L'església dels Carmelites Descalços de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, que
és a més Santuari de la Mare de Déu del Carme, compleix cent anys
d'existència (1921-2021).
Després de la supressió dels convents a mitjan el XIX, un primer grup de
Carmelites va arribar a Barcelona el 1896. Creada la Província de Catalunya el
1906, es va pensar de seguida en l'erecció d'un convent la primera pedra es va
col·locar el 25 de març de 1909 , finalitzant-ne les obres a l'any següent. Més
tard, el 1913, es col·locarà la primera pedra de l'església, que seria inaugurada
el 13 de gener de 1921 amb un acte de culte a què van assistir autoritats civils,
militars i eclesiàstiques.

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, la Pregària del Via Crucis.
El Via Crucis és un moment significatiu i important
per a la pietat de les comunitats cristianes
durant la Quaresma i la Setmana Santa.

Pregària
Gloriós patriarca sant Josep,
que pots i saps fer possibles
les coses impossibles,
vine a ajudar-me en aquests moments
d’angoixa i dificultat.
Pren sota la teva protecció
les situacions tan greus i
difícils que et confio
perquè tinguin una bona solució.
Pare meu estimat,
en qui poso tota la meva confiança,
que no es pugui dir que t’hagi invocat en va.
Com que, amb Jesús i Maria, ho pots tot,
mostra’m que la teva bondat és tan gran com el teu poder.
Amén

Bernabé Dalmau: «La fe cristiana no sols ajuda a acollir les xacres de
la vellesa, sinó a valorar encara més el do de la vida»
Entrevista a Bernabé Dalmau,
autor del llibre ‘Ancians, vells o avis?’
Ancians, vells o avis? (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat)

és el títol del nou llibre del P. Bernabé Dalmau, OSB,
en el qual dona uns motius a les persones d’edat per
tal que «superin la tendència a les nostàlgies, visquin
l’etapa final amb dignitat i, encara més, lluitin pel
propi rejoveniment global, sigui quin sigui el seu estat
de salut física». El llibre ofereix una visió cristiana
de l’última etapa de la vida per tal que «en arribar-hi,
no sigui un trauma sinó una font de felicitat».
Com s’obté el rejoveniment global?
Només s’assoleix si al progrés de l’edat hi correspon una maduració de la persona.
Volent donar un sentit positiu a la darrera etapa de la vida, no podem deixar que la
caricatura o la mala imatge que el mot vell ha anat adquirint se sobreposin a la
realitat i a l’ideal a què aspirem. La tercera o quarta edat –segons com es miri- no ha
de ser considerada un decaïment, sinó més aviat una plenitud, una maduració. Aquest
és l’ideal vers al qual, amb la fe com a estímul, cal tendir.
Què representa l’allargament de la vida en la nostra societat?
Que sigui més extens el període possible de no viure habitualment amb la família.
D’aquí pot néixer un agreujament de la solitud i, per tant, del pessimisme que no
permet portar amb serenor l’etapa final de la vida. Aquest allargament l’ha de tenir
en compte també l’entorn familiar del malalt, perquè condiciona l’organització de la
convivència.
Què aporta el cristianisme a aquest fenomen?
La fe cristiana no sols ajuda a acollir les xacres de la vellesa, sinó a valorar encara
més el do de la vida i a preparar-se per al destí final amb una gran confiança en Déu, i
donant l’exemple a tothom d’haver estat útil als altres al llarg dels anys viscuts. El
destí final de la vida condiciona també la manera de viure la fe al llarg dels anys.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín
per al Full Dominical del 28 de febrer

 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 Rossend, bisbe
Sant Simplici, bisbe
Sant Emeteri i Celedoni, màrtirs
Sant Casimir
Sant Teòfil
Sant Oleguer
III diumenge de Quaresma
Sant Joan de Déu
Santa Francesca Romana, viuda
Sant Macari, bisbe
Santa Àurea
Sant Teòfanes
Sant Ramir
IV diumenge de Quaresma
Santa LLuisa de Marillac
Sant Agapit
Sant Patrici, bisbe
Sant Salvador d’Horta
Sant Josep
Santes Eufèmia i Alexandra, màrtirs
V diumenge de Quaresma, Santa Fabiola, viuda
Sant Benvingut, bisbe
Sant Josep Oriol
Santa Caterina, verge
Anunciació del Senyor
Sant Brauli, bisbe
Sant Rupert, bisbe
Diumenge de Rams
Sant Ciril, màrtir
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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