
 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)            

19’30h (vespres i missa) 

Capella de Fàtima:                  

8h (1r dissabte de mes)    

Del 22 de setembre 

al 5 d’octubre de 

2019 

Número  478 

 Rosari  

Cada dia a les 19’00h 

A Fàtima, diari a les 10:30.  

A la Creu, dia 14 a les 16h. 

 Confessions 

Abans de la celebració de  

l’Eucaristia 

 Adoració al Santíssim 

Primer i tercer dijous de mes a 

les 16’15h 

 Despatx parroquial 

Dilluns, dimecres i divendres a 

les 20:00. 

C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell 

977661419 

Rector, Mn. Norbert Miracle 

610427728 

Vicari, Mn. Antonio Rodríguez 

601149218 

Diaca, Mn. José Antonio Fernán-

dez 606112025 

Mn. Josep Maria Barenys 

977660148—666538010 

parroquiavendrell@yahoo.es 

 

Baptismes 

Dissabtes a les 18h. 

1r i 3r de mes en castellà 

2n i 4rt de mes en català 

Diumenges a les 13h. 

1r i 3r de mes en català 

2n i 4rt de mes en castellà 

Xerrada de preparació per al bap-

tisme el primer dissabte de mes 

a les 17h a la sala de la parrò-

quia 

Església de 

Sant Salvador 

de Mar 

 

CELEBRA-

CIÓ DE               

L’EUCARISTIA 

 

Vigílies de festa: 

20:00 (català). 

          Dies festius:  

10:30 (català)  

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Catequesi parroquial Curs 2019-20 

Inscripcions: 
 Dilluns, 23 de setembre, de 19.30h a 

20.30h 
 Dimecres, 25 de setembre, de 19.30h a 

20.30h. 
Inici de la catequesi d’infants 
 La setmana del 7 a l’11 d’octubre. 
Inici de la catequesi de confirmació 
 La setmana del 21 al 25 d’octubre. 
Inici de l’esplai parroquial Santa Anna 
 Dissabte, 5 d’octubre. 

Octubre, mes missioner extraordinari 

L’Església és enviada, és tota ella missionera. El Papa Pau VI va escriure una frase llu-

minosa en l’exhortació Evangelii Nuntiandi (1975): «Evangelitzar és la gràcia i la voca-

ció pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda. L’Església existeix per a evange-

litzar». Sense Evangeli, no hi ha Església. I, sense Església, l’Evangeli es queda sense el 

seu primer portaveu. L’Església surt de Pentecosta amb la missió com a encàrrec i com a 

tasca, confiats pel Ressuscitat. En l’últim moment de la seva vida terrenal, Jesús havia 

reunit els deixebles i els havia dit: «Aneu per tot el món / a tots els pobles» (Mateu 

28,19; Marc 16,15). Però aquesta opció missionera no es pot entendre com una operació 

comercial, com si els deixebles fossin venedors d’un determinat missatge. La missió ar-

reu de la terra prové del manament de Jesús de fer universal un evangeli que, per si ma-

teix, és universal, supraètnic, global. Per això Jesús no garanteix als deixebles l’èxit nu-

mèric, mirat segons els criteris humans, sinó que els assegura que ell mateix els acompa-

nyarà constantment amb la seva presència i el seu ajut en el lent creixement de l’Evan-

geli: «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mateu 28,20).  

El Papa Francesc proposa enquadrar el tema de la nova evangelització en un concepte 

més ampli, el de missió, que l’inclou i l’integra. Així, en el seu document programàtic 

Evangelii Gaudium (EG) el Papa entén l’Església tota ella com a subjecte missioner i 

proposa que la reforma de l’Església es dugui a terme mitjançant una «transformació 

missionera» (Evangelii Gaudium). Posar-se en estat de «missió» implica que tot el poble 

de Déu, tots els batejats, passen a ser evangelitzadors, es converteixen en un subjecte que 

comunica l’Evangeli. En paraules del Papa, la mis-

sió és «sortir de la pròpia comoditat... i arribar a to-

tes les perifèries que necessiten la llum de l’-

Evangeli». 

Mn. Armand Puig 

Catequistes 

1.- Recés d’inici de curs per als catequis-
tes a l’església de Sant Salvador de Mar el 
dijous 26 de setembre a les 17h. 
Sortida amb cotxes a les 16’30h al final 
de carrer de Mar. 
2.– Missa d’inici de curs dels catequistes 
de l’arquebisbat a la catedral de Tarrago-
na el dissabte 5 d’octubre a les 10h. 



ga Sanz; Maria Teresa Cardó i 
Soler (aniv); Ànimes del purga-
tori— Dijous 26: Ànimes del 
purgatori– Divendres 27:– Dis-
sabte 28: Pau Rovira Nogués i 
Maria Antònia Ribas Palau– 
Diumenge 29: Pro populo; Mi-
quel Gatell Jané i Joan Gatell Ca-
ralt;  Dilluns 30: - OCTUBRE 
Dimarts 1: Família Costas Lom-

  

Intencions de les misses 
 

SETEMBRE  Diumenge 22: 
Pro populo Albert Barbarà Es-
tefanell (1r aniv.) Dilluns 23: 
Maria Teresa Orpí Jané i Ra-
mon Rafecas Jané (aniv); Acció 
de gràcies; Ànimes del purgato-
ri- Dimarts 24: Mercè Madri-
les Izquierdo; Ànimes del pur-
gatori Dimecres 25: José Orte-

Més informació a http://

ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

Ser Subscriptor de la Parrò-

quia 

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. 

 

Mare de Déu dels Dolors 

El diumenge 15 en acabar la celebració de 
l’Eucaristia de la tarda es va portar a ter-
me la pregària a la Mare de Déu dels Do-
lors amb la presència d’un bon nombre 
de confrares. Va presidir l’Eucaristia, Mn. 
Antonio Rodríguez. 

Defuncions + 

SETEMBRE Dia 10: Josep Huguet 

Vidal Dia 12: José Antonio Pérez Car-

reño; Dolores Gómez Mañas Dia 13: 

Domingo Abellán Armelles Dia 14: 

José Ángel Colmenarejo Recas; Jaume 

Vilanova Roig Dia 19: Cayetano de 

Martí Prat. 

Doneu-los, Senyor el repòs etern 

Baptismes 

7 de setembre: Aman-
da Balackaite 
8 de setembre: Elena 
Arroyo Masip 
14 de setembre: Eloi 
Lanzón García i Ar-
nau Royo Morales 
15 de setembre: Nil 
Rovira López 
18 de setembre: Dy-
lan David Ponce Ra-
món 

Matrimonis 

Han rebut el sagrament del  
matrimoni: 

Antonio García Castellví i Soraya 
Mercado Vilchez el dia 7 de setem-
bre. 
Ignasi Vives Sorribes i Isaura Cas-
tañé Miró el dia 11 de setembre. 
José Montes Velasco i Blanca Jimé-
nez Ortega el dia 14 de setembre. 

bardía- Dimecres 2: - Dijous 3: Ma-
ria Montserrat Nin Salvó; Salvador 
Olivé (3r aniv)— Divendres 4: —
Dissabte 5: Lluís Martorell i Enri-
queta Minguella; Plàcid Montserrat 
Oliva. 

Càritas Parroquial 

Junta Ordinària el dimarts 24 de se-

tembre a les 16h al local del carrer 

de la Pau. 

Consell Parroquial 

Reunió el dilluns 7 d’octubre a les 

20’30 a la rectoria. 

Catequesi  d’Adults 

 Cada dimecres a les 16h. amb Mn. 

Norbert Miracle.  Inici 16 d’octubre 

 Cada dissabte a les 10h. amb Mn. 

José Antonio Fernández, diaca. Inici 

19 d’octubre 

 Cada  dijous a les 16h. amb Mn. Jo-

sep Maria Barenys. Inici 17              

d ’octubre 

Aniversaris 

Hem celebrat dos joiosos aniversaris. El dia 9 de setembre, Mn. Antonio Ro-

dríguez va celebrar el primer aniversari de la seva ordenació presbiteral. El dia 

17 Mn. Josep Maria Barenys va celebrar el 90è aniversari del seu naixement. 

Nascuts l’any 1944 

Els nascuts l’any 1944 que enguany 

han fet o faran 75 anys celebraran l’        

Eucaristia d’acció de gràcies el dissabte 

21 de setembre a la missa de les 20h. 

Pastoral de la Salut 

Reunió dels membres de la Pastoral de 

la Salut el dimarts 8 d’octubre a les  

16’15h a la rectoria. 


