PP. Carmelites Descalços – Grup Cultural del Carme
Carrer de l’Assalt, 11 – Tarragona

La celebració de la festivitat de la Mare de Déu del
Carme, és un fet molt rellevant en el què concorren
factors litúrgics, històrics i culturals. La finalitat
pastoral del culte a la Mare de Déu és la glorificació
a Déu, i ens porta al compromís de portar una vida
d’acord amb l’ensenyament i l’exemple de Jesús.
Aquest dies a la Novena i a tota la litúrgia, son dies
de gràcies i benediccions per tota la comunitat,
demanen tots junts a la Mare de Déu del Carme la
seva ajuda i per tot el món.
En especial aquest any, que els Carmelites Descalços,
celebrem dues efemèrides que son: el 425è
aniversari de presència a la ciutat de Tarragona, i el
125è aniversari de la Fundació de la nostra esglesiaconvent “La Punxa”. Donem gràcies al Senyor, aquest
any dels Jubileus per totes les benediccions rebudes
durant aquest anys passats.
Pare Lean Jude Poulose
Prior dels Carmelites Descalços – Tarragona

Dia

7 – Maria, reina del Cel

Dia

8 – Maria, verge de l’amor misericordiós

Dia

9 – Maria i el sagrament de la penitència

Dia 10 – Dia del Senyor
Dia 11 – Maria, dona de poques paraules
Dia 12 – Maria, al costat de la Creu
Dia 13 – Maria, causa de la nostra alegria
Dia 14 – Maria i l’Eucaristia
Dia 15 – Maria, reina del Sant Rosari

El divendres dia 15 de juliol de 2022, a les 20,00
hores, tindrà lloc a la nostre església de la Mare de
Déu del Carme, la conferencia sota el títol:
“ Les Arrels de la devoció
a la Mare de Déu del Carme “
A càrrec del P. Juli González, ocd. Llicenciat en
teologia.

Els dies 7,8,11,12,13, 14 i 15 de juliol de 2022 (dies
feiners)
Mati:

11,00 hores Exposició del Santíssim,
a continuació pregaria personal.
11,30 hores Sant Rosari
12,00 hores Missa

Tarda:

19,00 hores Missa i reflexió Mariana

El dia 9 de juliol de 2022 (dissabte)
Mati:

11,30 hores
12,00 hores
13,00 hores
14,00 hores
15,00 hores
16,00 hores

Sant Rosari
Missa
Exposició del Santíssim
Tèrcia
Coroneta de la Divina Misericòrdia
Sexta, a continuació temps de
Déu, temps de Maria.

Tarda: 18,30 hores

Primeres Vespres i reserva del
Santíssim
19,00 hores Missa

El dia 16 de juliol de 2022
Festivitat de la Mare de Déu del Carme
Mati:

10,00, 11,30 i 12,30 hores Missa

Tarda:

19,00 Hores Missa Solemne, a continuació
processó per l’església i claustre.

Els dies 12, 13 i 14 de Juliol dedicarem les nostres pregaries,
per els Infants i Joves, per els Malalts i per tots els
Membres de la nostra comunitat.
Dia 12 de juliol
Els joves i infants, son el futur de la humanitat, desitgem
que sigui per a ells, el inici d’un camí, per descobrir a Jesús i
a la Mare de Déu del Carme.
Dia 13 de juliol
L’atenció als malalts fou un signe privilegiat en el missatge i
en l’actuació de Jesús.
Dia 14 de juliol
La pregaria és el cor de la vida de la nostra comunitat,
diàriament
la nostra comunitat es reuneix al voltant del Senyor per
escoltar la seva Paraula.

Trencadís i escut dels PP. Carmelites Descalços,
dissenys del arquitecte modernista Josep Maria
Jujol i Gibert (1879-1949), arquitecte del cambril i
la llanterna de la Mare de Déu del Carme.
L’estrella inferior representa els Carmelites
Descalços encara en camí cap al cim del Mont
Carmel, mentre que es altres dues estrelles
superiors representen els Carmelites Descalços que
han acabat el seu pelegrinatge i han culminat la
santa muntanya. En ella es troba el símbol del
Mont Carmel, que fa referència al origen en el
profeta Elies.
Església de la Mare de Déu del Carme
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