
Lluí s Martorell i Enriqueta Min-
guella     

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 

Número 495 

Intencions de les misses 

ABRIL Diumenge 19: Pro po-
pulo; Josepa Recasens Rius (20 
aniv) Estanis Orpinell Serramia  
(6 aniv); Josep Ramon Costas 
(aniv) Dilluns 20: Jaume Diaz 
Miro  (10 aniv)- Dimarts 21: 
Dimecres 22: Jaume Rovirosa 
Jane  Dijous 23: Jordi Montser-
rat Roig- Divendres 24: - Dis-
sabte 25: Jose  Ortega Sanz; 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

sufragis pels difunts que 
estan encomanats.  

 
Els mossens també acu-

dim al cementiri si les fa-
mílies demanen a la fune-
rària la nostra presència 

en els enterraments. 

Durant aquests dies de 
pande mia l’esgle sia parro-
quial sera  oberta per a la 
prega ria personal nome s 
de les 10h. a les 12h. 
 

#joemquedoacasa  

Preguem amb l’Àngelus a 
les 12 del migdia. 

 

“Oh Maria, Vo s resplendiu 
sempre en el nostre camí  com 
a signe de salvacio  i             
d’esperança. Nosaltres ens 
confiem a Vo s, Salut dels 
malalts, que prop de la Creu 
vau ser associada al dolor de 
Jesu s, mantenint ferma la vos-
tra fe. 
Vo s, Salvacio  de tots els po-
bles, sabeu de que  tenim ne-
cessitat i estem segurs que 
proveireu, perque , com a Ca-
na  de Galilea, pugui retornar 
l’alegria i la festa despre s d’a-
quest moment de prova. 
Ajudeu-nos, Mare del Diví  
Amor, a conformar-nos a la 
voluntat del Pare i a fer el que 
ens dira  Jesu s, que ha pres 
sobre seu els nostres sofri-
ments i ha carregat els nos-
tres dolors per conduir-nos, a 
trave s de la Creu, a l’alegria 
de la Resurreccio . 
Sota el vostre mantell ens 
emparem, Santa Mare de De u; 
escolteu les nostres prega ries 
en tota necessitat i aparteu-
nos sempre dels perills, Ver-
ge, gloriosa i beneí da. Ame n.” 

CÀRITAS PARROQUIAL 
Càritas Vendrell continua la 

seva atenció per telèfon 
977662193, correu electrònic  
cabp@caritasdtarragona.cat 

o  
facebo-

ok:@caritasparroquialelvend
rell.  

Aquesta és la setmana de Pasqua, i la cap-
vuitada porta el nom de Dominica in albis, 
el diumenge dels neòfits, els qui porten el 
vestit blanc del baptisme, popularment 

conegut com diumenge de «pasqüetes». A 
la Vetlla Pasqual vàrem encendre el ciri 
que avui podem veure a les fotografíes de 
l’església parroquial i de l’església de Sant 
Vicenç. La seva llum ens recorda que Crist 

ha vençut el mal i la mort i per això cantem al·leluia, però enguany ho hem fet 
embolcallats per una gran feblesa. El mal del coronavirus ha fet que arreu del 
món, milers de persones, sobretot ancians, hagin mort, associant-se així a la 
mort de Crist.  
Nosaltres som fills de la resurrecció i per això creiem amb Sant Pau que si hem 
mort amb Crist, ressuscitarem amb Ell. L’abat de Montserrat deia el diumenge 

de Pasqua: Per això, gràcies a la mort i a la resurrecció de Jesús, el Senyor, 
malgrat el moment present 
tan difícil que vivim, mal-
grat tant de mal com hi ha 
en el món, podem afirmar 
que hi ha lloc per a l’espe-
rança.  
Mantinguem encesa la llum 
del Crist que és esperança de 
Vida per a tots nosaltres. 
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