Tarragona, juliol de 2020
Església de la Mare de Déu del Carme
PP. Carmelites Descalços
Carrer de l’Assalt, 11 – Tarragona
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Santa María, fuente de luz y vida.
Santa María, la nueva mujer.
Santa María, trono de la sabiduría
Santa María, reina del Universo
Santa María, madre de la reconciliación
Santa María, salud de los enfermos
El Santo nombre de la bienaventurada
Virgen María
Día 14 - La Virgen fuente de la salvación
Día 15 - La Virgen madre de la divina providencia

El dia 12 de juliol
celebrarem una jornada de pregaria per
els malalts, i el dia
15 una jornada dedicada als infants i joves.
L’atenció als malalts fou un signe privilegiat en el missatge i en
l’actuació de Jesús.
El dia 15, desitgem que sigui el inici de un camí, per descobrir a
Jesús i a la Mare de Déu del Carme.

Els dies 7,8,9,10,12,13,14 i 15 de juliol de 2020
(dies feiners)
Mati:

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

Tarda:

18,30 hores Primeres Vespres
19,00 hores Missa

El dia 11 de juliol de 2020 (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 2020
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.

Enguany per les mides excepcionals del covid, no es
podrà portar a terme la tradicional processó de la Mare de
Déu del Carme, per la rambla de Tarragona i el balcó del
Mediterrani, amb la benedicció de les seves aigües.

És l’armadura que ens protegeix
dels perills de terra i mar.
És Maria qui ens vesteix amb les
seves virtuts
i que ens empara sota
el seu blanc mantell maternal.
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