
Mercader i Josep i Anna Guiver-
nau Dijous 30: MAIG - Diven-
dres 1: Famí lia Rovira Costas- 
Dissabte 2: Frederic Pellicer 
     

Els mossens continuem 
celebrant la missa cada 
dia, privadament, per les 
necessitats de la nostra 
vila, per demanar la fi de 

Número 496 

Intencions de les misses 

ABRIL Diumenge 26: Pro po-
pulo; Angelina Bo Tanat (2n 
aniv); Jaume Nin Ribas i famí -
liaJose  Luis Marí n Ferna ndez 
 Dilluns 27: Demetri Herna n-
dez Ramon; Famí lia Pellicer 
Caralt; Maria Montserat Nin 
Salvo - Dimarts 28: Pau Rovira 
Nogue s i Maria Anto nia Ribas 
Palau Dimecres 29: Salvadora 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

la pandèmia i oferim els su-
fragis pels difunts que estan 
encomanats. 
 
Els mossens també acudim al 
cementiri si les famílies de-
manen a la funerària la nos-
tra presència en els enterra-
ments. 

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  

Pregària de comunió espiritual 

quan se segueix la celebració de 

l’Eucaristia a través dels mitjans de 

comunicació: 

Senyor Jesús, 
unit (unida) a aquesta celebració 
de l’Eucaristia 
en la qual no puc participar, 
us dono gràcies pel do constant 
del vostre amor 
i per la vostra presència que 
acompanya les nostres vides 
en totes les situacions i en tots els 
moments. 
Crec, Senyor Jesús, en la vostra 
presència viva 
en el pa i el vi que posem sobre 
l’altar i que, 
per la gràcia de l’Esperit Sant, 
esdevé el vostre Cos i la vostra 
Sang 
oferts per la nostra salvació. 
Ja que no us puc rebre sacramen-
talment, 
us demano, Senyor Jesús, 
que vingueu espiritualment dins 
meu, 
i m’uneixo a vós amb tota l’ànima. 
Senyor Jesús, guieu-me i acompa-
nyeu-me, 
i feu que camini sempre 
en l’amor a vós i en la fidelitat al 
vostre Evangeli. 

CÀRITAS PARROQUIAL 
Càritas Vendrell continua la seva aten-
ció per telèfon 977662193, correu elec-

trònic  
cabp@caritasdtarragona.cat o  

facebook:@caritasparroquialelvendrell.  

Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat 
 

La celebracio  de la Vetlla de Santa Maria i de la Solemnitat 
de la Mare de De u de Montserrat d’enguany seran tambe  
excepcionals. Donada la situacio  actual, ambdues tindran 
lloc a la Basí lica de Santa Maria i seran presidides pel P. 
Abat Josep M. Soler, acompanyat de la comunitat benedic-
tina de Montserrat, pero  sense l’assiste ncia de fidels ni de 
l’Escolania. Nome s es podran seguir a trave s de les TV de 
la Xarxa de Comunicacio  Local (TV locals de Catalunya), 
de Ra dio Estel i de Montserrat Ra dio i TV, que les oferiran 
en directe. 
Per tant, la Vetlla de Santa Maria, del diumenge 26  d’abril 
a les 22.00 h; i la 
missa de la So-
lemnitat de la 
Mare de De u de 

Montserrat, del dilluns 27 d’abril, a les 
11.00 h, nome s es podran viure a trave s 
dels mitjans de comunicacio . 

Romiatge Espiritual a l’ermita de Sant 
Salvador de Mar 

Enguany no serà possible portar a terme el 
romiatge físicament, però el dia 1 de maig po-
dem fer aquesta pregària: 

 
«Mare nostra de Sant Salvador. Vós guardeu 
les nostres arrels cristianes a l’ermita ran 
del mar, dedicada al vostre fill, el Salvador. 
Allí hi teniu la vostra capella, que des dels 
inicis els nostres avantpassats invocaren 
amb el nom de Mare de Déu de Sant Salva-
dor de Mar.  
Enguany renovem espiritualment el nostre 
compromís de reconèixer-vos com a Mare 
nostra. Protegiu-nos en aquests temps de 
pandèmia i dolor i acompanyeu-nos avui i 
sempre» 
 

mailto:cabp@caritasdtarragona.cat

