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Intencions de les misses 

 

MARÇ Diumenge 29: Pro po-
pulo; Jaime Marcos Rivas (5 
aniv) Dilluns 30: Salvadora 
Mercader, Josep i Anna Guiver-
nau- Dimarts 31: - ABRIL Di-
mecres 1: Família Rovira Cos-
tas Dijous 2: Amèlia Orpinell 
Congost (22 aniv)- Divendres 
3: Maria Montserrat Nin Salvó - 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

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 vosaltres.  
Hem arribat al cinquè diumenge d’aquesta Quaresma única i trista que s’allargarà a la Setma-
na Santa i la Pasqua, a causa del coronavirus COVID-19 i l’estat d’alarma declarat per les Auto-
ritats.   
Continuem confinats, i vivim amb molta incertesa, angoixa, patiments i sobretot dolor per les 
víctimes i per tots els infectats, alguns dels quals són coneguts, amics o familiars nostres. Tam-
bé patim pels qui tenen dificultats en la seva economia i pels més vulnerables, que són molts.  
També estem veient actituds molt bones i generoses per part de moltes persones als hospi-
tals, a les nostres residències d’ancians, a les llars familiars... Hem d’agrair-los molt el que es-
tan fent pels nostres avis i àvies i pels nostres germans malalts!!!. 
Potser alguns, ahir divendres, vàreu poder veure la pregària del papa Francesc a la plaça de 
Sant Pere i la benedicció a la ciutat i al món. En el seu comentari Francesc deia: «Igual que als 
deixebles de l'Evangeli, ens ha sorprès una tempesta inesperada i furiosa. Ens hem adonat que 
anàvem en la mateixa barca, tots fràgils i desorientats; però, al mateix temps, importants i 
necessaris, tots cridats a remar junts».  
I afegia, prenent el símil de la barca, «Tenim un ancora: en la seva Creu hem estat salvats. Te-
nim un timó: en la seva Creu hem estat rescatats. Tenim una esperança: en la seva Creu hem 
estat sanats i abraçats perquè ningú ni res ens separi del seu amor redemptor». 
A l’Evangeli d’aquest diumenge, el de la resurrecció de Llàtzer, ressonaran les paraules de Je-
sús: «Jo sóc la resurrecció i la vida». Posem la nostra confiança en la paraula del Senyor. 
 

CÀRITAS PARROQUIAL 

Càritas Vendrell continua la seva aten-

ció per telèfon 977662193, correu elec-

trònic  

cabp@caritasdtarragona.cat o  

facebook:@caritasparroquialelvendrell.  

Bateigs, Primeres Comunions i  
Confirmacions 

Algunes persones pregunten per les dates pro-
gramades per a les celebracions.  
Evidentment, fins que el govern decreti la fi de 
l’estat d’alarma i el retorn a la normalitat no es 
podrà planificar cap nova data. A partir del mo-
ment que es pugui, ens posarem en contacte 
amb les famílies. 

mailto:cabp@caritasdtarragona.cat

