
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 3

DiMARTS 4

 DiMECRES 5

DiJOUS 6

DiVENDRES 7

DiSSABTE 8

SEPTENARI
del 3 al 8 d·agost

organitza · Parròquia de Sant Andreu Apòstol
                 Cambreres i Amics de l’Ermita

solemnitat i septenari
ermita de la mare de déu
de paretdelgada
del 31 de juliol
al 9 d·agost 
de 2020

parròquia de sant andreu apòstol · LA SELVA DEL CAMP



PROGRAMA
D·ACTES

Agraïm el treball abnegat del personal sanitari, i de 
totes aquelles i aquells, que, des d’àmbits molt diversos 
de la nostra societat, durant el confinament i després, 
han treballat i continuen  treballant al servei de totes i 
tots. Tenim especialment presents els malalts i les 
malaltes. Recolzem amb afecte les seves famílies. I, 
preguem fervorosament per aquelles i aquells que han 
mort a causa d’aquesta malaltia. 
Per això fem nostra, devotament i confiada, la tornada:
Qui seria l’advocada
de nosaltres pecadors,
Mare de Déu, si no Vós,
Verge de Paret-Delgada.

                                   Manuel Maria Fuentes i Gasó

INVITACIÓ

DIVENDRES · 31 DE JULIOL
20.30  CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

(tots els actes es faran al temple parroquial)

DIUMENGE · 2 D·AGOST

DIUMENGE · 9 D·AGOST

cada tarda · del 3 al 8 d·agost
18.00  SEPTENARI i SANTA MISSA
          CONFESSIONS EN ACABAR

11.30  MISSA
18.00  CONCLUSIÓ SEPTENARI: VESPRES, MISSA i
          CANT DELS GOIGS 

11.30  MISSA CANTADA
          CANT DELS GOIGS
18.00  SEPTENARI i MISSA

cada tarda · del 3 al 8 d·agostcada tarda · del 3 al 8 d·agost
18.00  SEPTENARI i SANTA MISSA
          CONFESSIONS EN ACABAR

18.00  CONCLUSIÓ SEPTENARI: VESPRES, MISSA i
          CANT DELS GOIGS 

PIETAT
La situació que vivim, tant personalment com col·lecti-
va, de vegades esdevé molt feixuga. Com ara, que 
patim la pandèmia de la Covid-19. La por al contagi 
condiciona les nostres relacions socials. La incertesa 
que provoca afebleix la nostra determinació personal. 
Contemplar Maria, la dona que duu a la falda el Fill 
crucificat, ens ajuda a mantenir l’esperança. Les nostres 
ferides, com les de Jesús, són fondes i les nafres que 
flagel·len el nostre món abundants. Tanmateix Maria, 
la mare, ens acarona, ens guarda a la seva falda i mai 
no ens abandona.
La vila de la Selva del Camp, al llarg de la seva 
història ha acudit sempre al santuari de Paretdelgada. 
Els fidels han fet el camí cap a la casa de la Mare. Un 
trajecte, en ocasions silenciós i embolcallat per un 
pudorós anonimat, d’altres vegades harmonitzat per la 
remor i l’alegria de la festa popular i devota.  Li han 
presentat i han pregat per les seves necessitats. Li han 
ofrenat i agraït els seus favors i alegries. 
Tanmateix, també la Mare ha volgut visitar als selva-
tans i selvatanes. La Mare de Déu de Paretdelgada ha 
fet el camí que l’ha portada a la nostra vila. L’any 1653 
per primera vegada la santa imatge fou trasllada a la 
vila. En circumstàncies difícils i doloroses, com les 
actuals, sempre ha volgut fer-se present a les nostres 
vides. Quan el cel es resistia a donar la pluja que tant 
necessitaven els nostres camps (anys 1689, 1691, 1703, 
1719, 1730, 1734, 1737, 1749, 1764, 1783, 1815, 1817, 
1897, 1924 i 1947). Durant els estralls ocasionats per 
les guerres (anys 1641, 1714, 1813, 1839 i 1874). Quan 
les epidèmies laseraven la vila i l’omplien de plors i dol 
(1821, 1834, 1855, 1885 i la grip de 1918). I encara 
quan la plaga de la llagosta devorava arreu els camps 
(1687). 
Enguany, també nosaltres, afligits per la pandèmia de 
la Covid-19 traslladem la Mare de Déu de Paretdel-
gada a  la Selva del Camp. Som ben conscients de la 
necessitat de cuidar-nos els uns als altres. La protecció 
de cadascú serveix per a la protecció de tothom. 


