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Número  491 

Intencions de les misses 

 

Diumenge 22: Pro populo; Fa-
mília Esteve Lahoz; José Anto-
nio García Pardeza (1 aniv); 
Irene Tejero, Benvingut Magri-
ñà Boada Dilluns 23: - Di-
marts 24: Demetri Hernández 
Ramon (aniv) Dimecres 25: 
José Ortega Sanz Dijous 26: - 
Divendres 27: Jaume i Xavier 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Defuncions + 

MARÇ Dia 7: Antonio Arévalo Rebollo; Dia 8: Rafael Castro Jimé-
nez; Dia 11: Sebastián Castillo Unzano; Dia 12: Juan Grau Algarra; 
Ana Serrano Franci; Dia 14: Josep Vidal Carnicer; Dia 15: Josefina 
Roquer Sorribas; Dia 18: Antonio Barragán Bustamante; Teodoro 
Gallego Castejón; Dia 20: Antonio González Toledano 

Els mossens continuem 
celebrant la missa cada 

dia, privadament, per les 
necessitats de la nostra 

vila, per demanar la fi de 
la pandèmia i oferim els 
sufragis pels difunts que 

estan encomanats 

Durant aquests dies de 
pandèmia l’església parro-
quial serà oberta per a la 
pregària personal només 
de les 10h. a les 12h. 
 
#joemquedoacasa  

Preguem amb l’Àngelus a 
les 12 del migdia. 

 

“Oh Maria, Vós resplendiu 
sempre en el nostre camí com 
a signe de salvació i             
d’esperança. Nosaltres ens 
confiem a Vós, Salut dels ma-
lalts, que prop de la Creu vau 
ser associada al dolor de Je-
sús, mantenint ferma la vos-
tra fe. 
Vós, Salvació de tots els po-
bles, sabeu de què tenim ne-
cessitat i estem segurs que 
proveireu, perquè, com a Ca-
nà de Galilea, pugui retornar 
l’alegria i la festa després d’-
aquest moment de prova. 
Ajudeu-nos, Mare del Diví 
Amor, a conformar-nos a la 
voluntat del Pare i a fer el que 
ens dirà Jesús, que ha pres 
sobre seu els nostres sofri-
ments i ha carregat els nos-
tres dolors per conduir-nos, a 
través de la Creu, a l’alegria 
de la Resurrecció. 
Sota el vostre mantell ens 
emparem, Santa Mare de Déu; 
escolteu les nostres pregàries 
en tota necessitat i aparteu-
nos sempre dels perills, Ver-
ge, gloriosa i beneïda. Amén.” 

Estimats fidels del Vendrell. Pau i bé a tots vosal-
tres. 
La Quaresma d’enguany  serà per  a tots nosal-
tres un temps de veritable quarantena, com no 
havíem pogut imaginar mai.  
Estem preocupats per la gran extensió de la pan-
dèmia i especialment per aquelles zones del món 
on hi ha molts malalts i també molts difunts: Ità-
lia, Madrid i algunes zones de Catalunya com 
Igualada. Tots hem de pregar per ells i especial-
ment agrair el treball que porten a terme tots els 
agents sanitaris.  
Així mateix tenim al nostre cor i al nostre pensa-
ment les residències d’ancians que aquests dies 
són llocs més vulnerables. També hem d’agrair la 

feina de tot el personal de les nostres residències del Vendrell. 
Ja és el segon diumenge que no podem aplegar-nos com assemblea dominical 
per celebrar l’Eucaristia. Segurament molts de vosaltres seguiu la missa a tra-
vés dels mitjans de comunicació: televisió, ràdio i canals d’internet, que es re-
transmet des de molts llocs.  No deixeu de fer-ho perquè ens manté units a tota 
l’Església estesa d’Orient fins a Occident 
L’Evangeli d’aquest IV diumenge de Quaresma ens parla de la guarició del cec 
de naixement. Jesús és la llum del món, Jesús ens obre també a nosaltres els 
ulls, i nosaltres volem seguir-lo. 
Mantingueu les estones de pregària perquè Jesús il·lumini la nostra foscor amb 
la resplendor de la seva gràcia perquè el puguem estimar amb tot el cor. 


