
Mn. Josep M. Barenys Diven-
dres 8: Mn. Josep M. Barenys- 
Dissabte 9: Paco Carne  i Josepa 
Nin; Mn. Josep M. Barenys   

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

MAIG Diumenge 3: Pro popu-
lo; Maria Montserrat Nin Salvo ; 
Mn. Josep M. Barenys Dilluns 
4: Merce  Recasens Rius (22 
aniv) Mn. Josep M. Barenys Di-
marts 5: À nimes del purgatori 
Mn. Josep M. Barenys- Dime-
cres 6: Benvingut Magrin a  Bo-
ada; Mn. Josep M. Barenys Di-
jous 7: À nimes del purgatori; 
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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. 

 
Pregària del papa Fran-
cesc per al mes de Maig 

 
Oh Maria, Vós resplendiu 
sempre en el nostre camí 
com a signe de salvació i 
d’esperança. 
Nosaltres ens confiem a Vós, 
Salut dels malalts, que prop 
de la creu vau ser associada 
al dolor de Jesús, mantenint 
ferma la vostra fe. 
Vós, Salvació de tots els po-
bles, sabeu de què tenim 
necessitat i estem segurs 
que proveireu, perquè, com 
a Canà de Galilea, pugui re-
tornar l’alegria i la festa des-
prés 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 
sofriments i ha carregat els 
nostres dolors per conduir-
nos, a través de la Creu, a 
l’alegria de la Resurrecció. 
Amén. 
Sota el vostre mantell ens 
emparem, Santa Mare de 
Déu; escolteu les nostres 
pregàries en tota necessitat i 
aparteu-nos sempre dels 
perills, Verge, gloriosa i 
beneïda. 

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

trònic  
cabp@caritasdtarragona.cat o  

facebook:@caritasparroquialelvendrell.  

Celebracions litúrgiques durant la Fase 1 del desconfinament. 

D’acord amb la normativa donada pel Govern d’Espanya i seguint les directrius de 
la Confere ncia Episcopal: 
 Àl Vendrell, a partir del dilluns 11 de maig tornarem a celebrar l’Eucaristia 

dia ria a les 9h i a les 19h a l’altar major. 
 El dissabte, missa a les 9h i misses de vigí lia a les 19h (castella ) i 20h 

(catala ). 
 Els diumenge, missa a les 9h, 10’30h (castella ) i 12h. No hi haura  missa a la 

tarda. 
 Durant la setmana, l’esgle sia estara  oberta de les 8’30h a les 13h, i de les 18h 

a les 20h. 
 À Sant Salvador de Mar no se celebrara  l’eucaristia fins que el govern decla-

ri la Fase 3 
Durant la Fase 1, no es podra  superar un terç de l'aforament a l’esgle sia, així  com 
caldra  respectar la dista ncia de seguretat 
entre els fidels. 
Es recomana que els fidels facin us de la 
mascareta amb cara cter general. 
Les piques d’aigua beneí da continuaran 
buides. 
Les persones que desitgin confessar-se 
hauran de fer-ho a la sagristia gran, asse-
gurant la dista ncia. 
Durant aquesta Fase 1, el precepte domi-
nical continua dispensat i suggerim a les 
persones de risc, ancians i malalts que 
considerin la possibilitat de quedar-se a 
casa i segueixin les celebracions a trave s 
dels mitjans de comunicacio . 

Primeres Comunions 
Quan s’hagi declarat la FASE 3, es 
convocarà els pares i mares dels in-
fants que han de fer la primera co-
munió, per acordar les noves dates 
de celebracions. 

mailto:cabp@caritasdtarragona.cat

