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Acabem de celebrar la Pentecosta amb la qual el cicle Pasqual arriba al punt
més àlgid: l’Esperit de Jesús ressuscitat es fa present en nosaltres i enforteix
el nostre ànim per proclamar les benaurances, el programa central del missatge
cristià.
L’Església resumeix l’acció de l’Esperit Sant en set dons que actuen sobre la
personalitat humana fins a l’extrem més altruista i fraternal. Són accions de
l’Esperit que ens infonen capacitats que moltes vegades nosaltres mateixos
potser ignorem perquè no ens hem aturat a reflexionar-hi.
Així, els dons de saviesa i intel·ligència ens disposen per descobrir la clau de la
vida, els seus goigs i ombres, i el de ciència ens capacita per veure en ella la
grandesa de l’obra de Déu i a saber discernir entre el be i el mal. Amb el do de
fortalesa som capaços de superar moments de debilitat i dificultat i amb el de
consell ens apropem als necessitats de paraules d’ànim i de vida. El temor de
Déu és el reconeixement de la nostra humilitat i ens obre la mirada clara vers
el Pare. El do de pietat motiva la nostra relació d’amistat amb “Aquell que
saben que ens estima”.
Aquestes són les eines que posa a les nostres mans l’Esperit Sant per actuar
com a autèntics cristians en els nostres ambients de cada dia. Així ho proclama
el papa Francesc quan diu que si volem renovar la nostra Església hem de
deixar que l’Esperit faci la seva feina en els nostres cors; que s’ha de pregar i
treballar i que hi ha d’haver espiritualitat i compromís social per actuar a la
nostra societat.

“El cel i la terra us adoren i us canten un càntic nou”. Amb aquestes paraules
del prefaci de la pregària eucarística, la litúrgia ens invita a adorar i a cantar el
do de l’Eucaristia.
Ens convida a fer-ho cantant precisament “un càntic nou”. I, què és “un càntic
nou”? A la Sagrada Escriptura, s’invita a cantar un càntic nou per lloar la
realitat sempre nova i dinàmica de les obres de Déu. A cada nova intervenció
salvadora de Déu, a cada nova meravella feta per ell a favor de les persones, li
escau un càntic nou, una nova lloança per part de l’assemblea del poble creient.
A l’Antic Testament trobem molts càntics nous que ens inviten a la lloança i a
l’adoració per les gestes alliberadores de Déu. I, segons el llibre de l’Apocalipsi,
al final de la història, tots els salvats cantaran un càntic nou a l’Anyell, a
Jesucrist mort i ressuscitat (cf. Ap 5, 9).

Salm responsorial [Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 3)]
Ell és el Déu que em salva, confio, no m'espanto.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.
R. Cantant de goig sortirem a buscar l'aigua de les fonts de salvació.
Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Recordeu que el seu nom és excels. R.
Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses.
Que ho publiquin per tota la terra.
Poble de Sió, aclama'l ple de goig,
perquè el Sant d'Israel és gran a la teva ciutat. R.

— A Barcelona, davant de l’estació del funicular
de Vallvidrera, hi ha una església amb nom de
ressonàncies carmelitanes: la parròquia de Sant
Joan de la Creu. Es va fundar l’any 1950, en el
context de la reforma diocesana del bisbe
Gregorio Modrego, i des d’aleshores la regenten
els frares caputxins, els quals van desenvolupar
la seva obra pastoral en aquesta barriada
desestructurada i amb molta problemàtica
social. El Casal parroquial va ser l’escola del barri
i s’explica que, curiosament, es va fer amb
aportacions dels marines de la VI Flota dels
Estats Units que en aquells anys recalava en el
port de la ciutat.

— De formació jesuïta i de cor franciscà, el papa Francesc té l’esperit
carmelita. A més de la seva reconeguda devoció per santa Teresina, en les
seves homilies, al·locucions i escrits gairebé sempre hi ha alguna cita o
referència als nostres místics fundadors. En l’Audiència General del 5 de maig,
parlant de la pregària contemplativa, digué: “En Jesucrist en la seva persona i
en l’Evangeli no hi ha contraposició entre contemplació i acció (...). En aquest
sentit, caritat i contemplació són sinònims, diuen el mateix. Sant Joan de la
Creu afirmava que un petit acte d’amor pur és més útil a l’Església que totes les
altres obres juntes”.

— Islàndia té una població de 360.000 habitants, dels quals el 77% es declaren
cristians. La gran majoria pertanyen a l’Església d’Islàndia i a altres
confessions luteranes menors. El catolicisme compta aproximadament amb un
4% de practicants. En aquest context, les carmelites descalces van fundar una
comunitat de monges procedents d’Holanda el 1940, en una petita localitat
propera a la capital. El 1985, i fins avui, un grup de carmelites poloneses es va
fer càrrec del monestir. A l’erupció encara activa del volcà Fragadalsfjall, que
s’ha pogut veure per televisió, les alegres monges d’aquella comunitat li han
trobat una dimensió espiritual i han compost una cançó amb imatges del volcà i
lletra del poema de sant Joan de la Creu: “Flama d’amor viva”. Es pot veure a la
seva pàgina Facebook: https://facebook.com/Karmelitanki.Bose.Karmel.Iceland/

Coincidint amb els set-cents anys de l’arribada del reliquiari de santa Tecla a
Tarragona, el dilluns, dia 17 de maig, l’arquebisbe Joan va presidir una solemne
eucaristia a la Catedral concelebrada pel Capítol catedralici i els preveres de la
ciutat. Nombrosos tarragonins i tarragonines han volgut participar en aquesta
celebració on s’ha pogut contemplar, de manera extraordinària, el reliquiari del
braç de santa Tecla fora de la seva capella, com cada dia 23 de setembre.
«Gràcies al seu exemple de donació cristiana ha esdevingut una santa ben
tarragonina»
L’arquebisbe Joan, en l’homilia, va recordar la solemne arribada del reliquiari de
santa Tecla, en la festa de Pentecosta de l’any 1321, a la mateixa Catedral. El
llarg seguici va entrar per la porta principal de la Catedral «després d’un llarg
recorregut processional que havia sortit de Constantí i en el que, segons les
cròniques de l’època i els estudis posteriors, van participar milers i milers de
persones entre autoritats del moment, clergat, bisbes i tarragonins i
tarragonines amb els gremis dels diferents oficis, amb els pescadors al
capdavant, els símbols i les banderes de la ciutat i del govern i tots els
estaments eclesiàstics. Entraven amb tots els honors eclesials i litúrgics, però
també civils i polítics».

 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
El Cos i la Sang de Crist
Beata Anna de Sant Bertomeu, carmelita descalça
Sant Maximià, bisbe
Sant Efrem
Sant Timoteu, bisbe i màrtir
Sant Bernabé, apòstol
Sant Joan de Sahagún
XI diumenge de durant l’any
Santa Elisenda. Sant Eliseu, profeta
Santa Maria Miquela del Santíssim Sagrament
Sant Quirze, màrtir
Sant Ismael, màrtir
Sant Ciriac i Santa Paula, germans màrtirs
Sant Romuald
XII diumenge de durant l’any
Sant Lluís Gonzaga
Sants Joan Fisher i Tomàs More
Santa Alícia, màrtir
Naixement de Sant Joan Baptista
Sant Guillem, ermità
Sant Pelai
XIII diumenge de durant l’any
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.
10:00 hores
12:30 hores

11:30 hores
19:00 hores.

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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