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Intencions de les misses 

ABRIL Dissabte 11: - Maria 
Mercadé Català; Josep Bové (1r 
aniv.) Diumenge 12: Pro popu-
lo; Ezequiel Jané Palau; Jaume 
Rovirosa Jané; Dolors Martí Di-
lluns 13: - Dimarts 14: Josefi-
na Ribas Palau; Manuel Fer-
nández Moreno (2n aniv)-  Di-
mecres 15: Família Rovira 
Costa Dijous 16: - Divendres 

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.” 

CÀRITAS PARROQUIAL 

Càritas Vendrell continua la seva aten-

ció per telèfon 977662193, correu elec-

trònic  

cabp@caritasdtarragona.cat o  

facebook:@caritasparroquialelvendrell.  

Les celebracions litúrgiques de la Setmana 

Santa es poden seguir per TV, ràdio i Inter-

net. 

 

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)  

Avui divendres sant escoltem la seva passió, però demà a la 
nit ens serà proclamada la bona notícia de la seva Resurrec-
ció a una vida nova. I escoltarem com Pere afirma: «Aquest 
Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l’ha constituït Se-
nyor i Messies». Es va humiliar fins a la mort, i «per això, 
Déu l’ha exalçat i li ha donat aquell nom que està per da-
munt de tot altre nom». Avui Divendres, ja és Pasqua. Pas-
qua que significa el «pas», a través de la mort, a la Nova Vi-
da. 
I, en ressuscitar, Crist donarà sentit per sempre a tot el so-
friment humà. «Tot s’ha complert», diu Jesús a la creu. És 
mort i és victòria alhora. Amb la seva mort ha destruït la 
nostra mort: no perquè no hàgim de morir, sinó perquè ha 
donat sentit al dolor i a la mort, un sentit de salvació i d’-
amor. També per nosaltres, tot moment de dolor ―com el 
que estem passant aquests dies―, i sobretot la mort, encara 

que no entenguem el seu misteri, no són en va, tenen una força salvadora i pasqual, 
cap a la nova vida que Déu ens prepara.  
(Fragment de l’homilia de Divendres Sant de l’arquebisbe Joan Planellas a la catedral 
de Tarragona) 
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