
Sant Pau · Els Ponts · Ventura Gassol · Puig · 
Abadia · Hospitalet · Castella · plaça Major

Gentil i Vellet · Peixateria · raval de Sant Rafel fins
a mitja muralla · plaça de la Palma · Forn d’Avall

Pou de la Vila · Clavegueres fins a la muralla de
Sant Rafel · av. Puig i Ferrater · tot l’Eixample

Passeig Josep Cristià · raval de Sant Pere · Ollers ·
Hospital · Camí de les Eres · Major fins a la Font

Font · Forn Nou · Sensmudaina · Major fins a la Plaça   

Varrà · Boada · Rosselló · plaça de Sant Andreu ·
pge. de la Carnisseria · resta carrer Major 

DILLUNS 2

DIMARTS 3

 DIMECRES 4

DIJOUS 5

DIVENDRES 6

DISSABTE 7

SEPTENARI
del 2 al 7 d·agost

Organitza: Parròquia de Sant Andreu Apòstol  
Amics i Cambreres de l’Ermita de Paretdelgada.



TORNEM AL COSTAT DE LA MARE

La situació pandèmica no va permetre que l’any passat 
poguéssim celebrar la seva festa a casa seva. Enguany, tot i 
que encara la situació és complicada, la vacuna i la incansa-
ble feina dels sanitaris i sanitàries ha pogut fer que la nostra 
vida, també en el vessant espiritual, pugui anar retornant de 
mica en mica a la normalitat prèvia que teníem. 

Estic segur que durant tot aquest temps la gran majoria de 
selvatans i selvatanes s’han encomanat a la Mare de Déu de 
Paretdelgada amb més devoció si s’escau que de costum. I 
és important que no perdem els nostres lligams espirituals i 
de filiació amb la Mare que sempre ha acompanyat aquesta 
vila des que en tenim referències. Primer com a Mare de 
Déu sota l’advocació de les Neus i més endavant com la 
Mare de Déu de la Pietat. 

La Mare de Déu que recull al seu Fill de la creu s’ha fet 
visible i ha estat al costat de molta gent que com ella ha 
hagut de patir i encara està patint les conseqüències 
derivades de la pandèmia. Mares que han perdut els fills, 
fills que han perdut els pares, famílies que ho han perdut 
tot, tantes situacions de desesperació i de patiment... I 
Maria al costat, ha sigut el recolzament i l’esperança que ha 
portat a moltes d’aquestes persones a confiar en el Crist, 
com ella ho fa des de sempre. Perquè aquí rau la clau de 
volta de l’esperança cristiana, la confiança en Déu i per tant 
a confiar en el seu fill Jesucrist. Es tracta d’això estimats, de 
posar-nos en les seves mans com Maria es va posar 
confiada sabent que de Déu no podia venir res dolent, ans 
al contrari. 

Tornem doncs amb alegria, estimats, a la casa de la Mare 
per pregar amb ella, per pregar en comunitat, amb fraterni-
tat i continuar cantant amb joia perquè la Senyora no deixa 
mai de vetllar pels selvatans i selvatanes com cantem:

La Selva del Camp, Senyora,
des de llunyana antigor
us té a Vós per protectora
i us estima amb devoció.
En les hores de dolors
ve a Vós sempre confiada:
       Acolliu els pecadors,...

Víctor Mosquera Ramos

DISSABTE 31 DE JULIOL AL TEMPLE PARROQUIAL

20.00  CELEBRACIÓ DE LA PARAULA

DIUMENGE 1 D’AGOST
A L’ERMITA DE PARETDELGADA

11.00  CELEBRACIÓ DE LA MISSA a l’exterior de
           l’Ermita, Cant dels Goigs amb la participació
           de la SCHOLA CANTORUM

12.00  CONCERT-VERMUT amb la BANDA JUVENIL de
           l’AULA VILALTA 

18.00  SEPTENARI I MISSA

19.00  AUDICIÓ DE SARDANES amb la COBLA 
           PRINCIPAL DE TARRAGONA

APARCAMENT HABILITAT A PEU DE CARRETERA.
SERVEI D’AUTOBÚS: de 10.00 a 13.30h i de 17.00 a 20.30h
  (la parada serà l’habitual del bus, carrer del Vilar).
TAXI: JOSÉ YESTE · 693 488 857

DEL 2 AL 7 D’AGOST AL TEMPLE PARROQUIAL

Dilluns 2, divendres 6 i dissabte 7 d’agost a les 18.00h   
Celebració de la Paraula i repartiment de l’Eucaristia.

Dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5 d’agost a les 18.00h
Septenari, Santa Missa i Confessions.

DIUMENGE 8 D’AGOST

11.30  CELEBRACIÓ DE LA MISSA AL TEMPLE 
           PARROQUIAL

18.00 CONCLUSIÓ DEL SEPTENARI A L’ERMITA DE 
           PARETDELGADA, Missa, Cant dels Goigs,
           Processó pels voltants.

CAL SEGUIR LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID 
DICTADES PEL PROCICAT. 
ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE LA MASCARETA.


