
 

 

 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                

19h (castellano) i 20h                  

Dies festius:                             

9h. 

10:30 (castellano),  

12h i 19:30. 

Dies feiners:                              

8h (laudes i missa)            

19h (vespres i missa) 

Capella de Fàtima:                  

8h (1r dissabte de mes)    

Del 9 al 22 de febrer 

de 2019 

Número  462 

 Rosari  
Tots els dies a les 18’30h 

A Fàtima, diari a les 10:30.  

A la Creu, dia 14 a les 16h. 
 

 Confessions 
Abans de la celebració de  

l’Eucaristia 
 

 Despatx parroquial 
Dilluns, dimecres i divendres a 

les 20:00. 

C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell 

Rector, Mn. Norbert Miracle 

977661419—610427728 

Vicari, Mn. Antonio Rodríguez 

977181090—601149218 

Diaca, Mn. José Antonio Fer-

nández 606112025 

Mn. Josep Maria Barenys 

977660148—666538010 

Mn. Jordi Barenys   977660148 
 

parroquiavendrell@yahoo.es 
http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 
 

 Baptismes 
- Dissabtes, 18h: 
1r i 3r, en castellano (sin Misa) 

2n i 4t, en català (sense Missa) 
 

- Diumenges, 13h: 
1r,  en català (sense Missa)  

2n, en castellano (sin Misa ) 
 

Xerrada de preparació.– Primer 

dissabte de cada mes a les 17h 

Ermita de 

Sant         

Salvador 
HORARI DE 

CELEBRA-

CIÓ DE L’EU-

CARISTIA 

 

Vigílies de festa: 

19:00 (català). 

          Dies festius:  

10:30 (català). 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

 

L’arquebisbe Jaume Pujol assisteix a la representació dels Pas-

torets 

Com és habitual cada any, el nostre arquebisbe visita El Vendrell per 

assistir a la representació dels Pastorets. A la mitja part va baixar als 

camerinos per saludar els actors.  

També aquell diumenge, 27 de ge-

ner, van anar-hi un grup d’infants 

que enguany faran la primera com-

unió amb les catequistes i els mos-

sens de la parròquia. 

A tots els fidels de l’arxidiòcesi de Tarragona 

 

Molts estimats tots en el Senyor, 

Durant aquests dies han aparegut diverses informacions so-

bre preveres de la nostra arxidiòcesi, un d’ells ja difunt. 

Admetre fets tan dolorosos entre nosaltres no és fàcil. Som 

una comunitat cridada a servir i a caminar junts, i el primer que sento és 

vergonya quan escolto fets comesos a innocents com són els nens, enca-

ra que sigui d’ara fa molts anys. La gravetat dels fets explicats amb de-

tall m’omplen de pena, d’indignació i em porten a pregar primer de tot 

per les víctimes, i a estar disponibles per ajudar-les en tot el que necessi-

ten. 

Cal posar sempre la persona com a màxima de la nostra activitat pasto-

ral, i ens produeix vergonya i sorgeix una crida forta al penediment, ja 

que són germans nostres els qui han causat mal. Demanar perdó és part 

del ministeri que portem com un tresor en Crist, com també posar tots 

els mitjans perquè això mai no succeeixi ni torni a produir-se. Qualsevol 

tracte inadequat amb nens i adolescents sempre és greu i reprovable, i el 

nostre ministeri així ho exigeix. 

Hem de viure aquests moments tan durs amb confiança en el Senyor i us 

demano que pregueu pels vostres mossens, als quals agraeixo tot el seu 

treball a les parròquies i en tantes altres activitats que es desenvolupen 

en favor de la infància, l’adolescència i la joventut. 

I pregueu per mi. Us dono, amb tot el meu afecte, la meva benedicció, 

Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona 



Catequesi d’adults 

 Dimecres a les 16h 
amb Mn. Josep Maria 
Barenys. 

 Dijous a les 16h amb 
Mn. Norbert Miracle. 

 Dissabte a les 10h amb 
Mn. José Antonio Fer-
nández, diaca. 

Valls Bardina i Maria Rosa Valls 
Bardina–Diumenge 17: Pro popu-
lo; – Dilluns 18: Miquel Gatell Jané 
(aniv); Joan Palau Cendrós; Josep 
Rovira (8 aniv.)– Dimarts 19: Rosa 
Güixens i família; Josep Mascaró 
Vendrell (33 aniv.); Miquel García 
Rodríguez (1 mes)– Dimecres 20: 
José María Isac; Lluís Palau i Lluís 
Palau Martínez Dijous 21: Jaume i 
Anton Güell i família Divendres 
22:  

  

Intencions de les misses 
 

Dissabte 9: Josep Ribas Canals 
(20 aniv); Joan Bové Segarra- Diu-
menge 10: Pro populo; Felisa Cor-
pas Corpas- Dilluns 11: Maria 
Mercader Català– Dimarts 12: – 
Dimecres 13: Josefina Ribas Pa-
lau; Jordi Montserrat Roig (13 
aniv.)– Dijous 14: – Divendres 
15: María Isabel Guzmán Bello (1 
aniv.)– Dissabte 16: Maria Àngela 

Més informació a http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

Ser Subscriptor de la 

Parròquia 
Us demanem que us feu 

col·laboradors econòmics de 

la Parròquia fent una subs-

cripció. Amb la quantitat i 

periodicitat que més us con-

vinguin. Demaneu-nos infor-

mació. Moltes gràcies! 

CARITAS PARROQUIAL 
Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 
cabp@caritasdtarragona.cat 

 

Atenció al públic: 

Dilluns, dimarts,dimecres i 

divendres de 10 a 13h i de 

18 a 19h. 
 

Rober filigrana III: 

De dilluns a divendres de 10 

a 12 del matí. 
 

Treballadora social: 

Dilluns, dimecres i divendres 

de 10:00 a 13:00. 

 

Baptismes 

Dia 26: Oscar Martínez 
de Moraes; Júlia Bala-
guer Lozano; Andrea 
Gallego Campillo; Ester 
Gaya Beltrán; Samuel 
Gómez Mota; Paula Pozo 
Ramos.  
Dia 27: Lara Bundó Ra-
mírez; Noa González 
Arévalo; Andrés Jesús 
Ribarés Pérez 

Esplai Parroquial 

Cada dissabte de les 
11 a les 13h amb Mn. 
Antonio Rodríguez.  
Animeu-vos a parti-
cipar-hi. 

Donatius fets amb pagament 

electrònic 

Amb l’objectiu d’adaptar-se als 

temps actuals es podran fer petits 

donatius mitjançant targeta, telèfon 

o qualsevol altre mitjà adaptat al 

pagament electrònic.  

Amb aquesta finalitat s’ha instal·lat 

a costat a l’església parroquial un 

aparell que permet fer molt senzilla-

ment i àgil, una aportació de 2, 5, 

10 o 15 €, i procedir al pagament 

mitjançant targeta o qualsevol altre 

mitjà. 

Atenció subscriptors!!! 

D’acord amb les normatives 

bancàries, necessitem renovar 

les fitxes de les vostres subscrip-

cions econòmiques a la parrò-

quia. Podeu posar-vos en con-

tacte a la sagristia de l’església o 

al despatx parroquial. 

També animem aquelles perso-

nes que encara no tenen feta una 

subscripció a col·laborar-hi.  

Les subscripcions a l’església 

catòlica permeten desgravació 

fiscal a la declaració de renda. 

 Conferència 

Dijous, 21 de febrer, a les 16’30h. A la 

sala Sant Salvador de la parròquia, tin-

drem una conferència a càrrec de Ariadna 

Blanco, responsable de l’Associació Aju-

da a l’Església Necessitada que ens par-

larà de la situació dels cristians a Síria. 

En acabar s’inaugurarà una exposició a 

l’Església.  

Reunió de Càritas 

El dimecres 30 de gener a 

les 16h als locals de Càri-

tas (C/de la Pau, 2) es va 

celebrar la reunió d'inici 

d'any de Càritas Parroqui-

al, en la que es van tractar 

les línies generals de Cà-

ritas d'aquest curs.  

Renovació de les promeses del baptisme 

El diumenge 27 de gener, els nens i nenes que enguany faran la 

primera comunió van celebrar la renovació de les promeses del 

baptisme a la missa de les 12 del migdia. Cada infant va ser 

obsequiat amb un bonic record que permet encendre una llàntia 

que recorda el baptisme. 

Defuncions + 

Gener. Dia 26: Francisca More-
jón Espinosa; Vicenta Nuncio Sal-
gado Dia 30: Asensio Rodríguez 
Navarro.  
Febrer. Dia 2: Enrique Madaria-
ga Lasnier; Victorina Pujol Mas-
sot. Dia 5: María Conde Pérez Dia 
8: Maria Urgell Gené. 
Doneu-los Senyor el repòs etern! 


