
Els mossens continu-
em celebrant la missa 

cada dia, privada-
ment, per les necessi-
tats de la nostra vila, 

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

Del 5 al 12 d’abril de 

2020 

Número 493 

Intencions de les misses 

ABRIL Diumenge 5: Pro popu-
lo; Dilluns 6: Josep Ramon 
Costas; Benvingut Magriñà Bo-
ada- Dimarts 7: -  Dimecres 8: 
Josep Nin Baregalló (aniv) Di-
jous 9: - Dissabte 11: - Maria 
Mercadé Català; Josep Bové (1r 
aniv.) Diumenge 12: Pro popu-
lo; Ezequiel Jané Palau; Jaume 
Rovirosa Jané 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

que estan encomanats.  
 

També celebrarem els 
oficis de Setmana Santa a 
la nostra església parro-

quial a porta tancada  per 
raó de la pandèmia però 

ben units a tothom  

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.” 

CÀRITAS PARROQUIAL 
Càritas Vendrell continua la se-

va atenció per telèfon 

977662193, correu electrònic  

cabp@caritasdtarragona.cat o  

facebo-

ok:@caritasparroquialelvendrell.  

Les celebracions litúrgiques de la Setmana Santa es poden seguir per TV, ràdio i Internet. 

 

DIUMENGE DE RAMS 5 d’abril Missa de la Passió del Senyor: 

Des del Vendrell a les 11h —Televisió del Vendrell 
Des de Roma a les 11 h (La2 de TVE, 13TV), des de Montserrat a les 11 h (TV3, La 

Xarxa*, MRTV*). 

 

DIJOUS SANT 9 d’abril: 

Missa del Sant Sopar des de Roma a les 18 h (La2 de TVE, 13TV), des de Montserrat a 

les 18.30 h (La Xarxa, MRTV) 

 

DIVENDRES SANT 10 d’abril: 

Celebració de la Passió des de Roma a les 18 h (La2 de TVE, 13TV), des de Montserrat a 

les 17 h (La Xarxa, MRTV) 

Viacrucis des de Roma a les 21 h (La2 de TVE, 13TV) 

 

DISSABTE SANT 11 d’abril: 

Vetlla Pasqual des de Roma a les 21 h (La2 de TVE, 13TV), des de Montserrat a les 

22.10 h (La Xarxa, MRTV, Canal 33 i Ràdio Estel)  

 

DIUMENGE DE PASQUA 12 

d’abril: 

Des del Vendrell a les 12h —

Televisió del Vendrell 
Missa des de Roma a les 11 h (La2 de 

TVE, 13TV), des de Montserrat a les 

11 h (TV3, La Xarxa, MRTV)  

mailto:cabp@caritasdtarragona.cat

