
 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 20 d’octubre al 2 

de novembre de 

2019 

Número  480 

 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 

Acompliment del Vot de Poble 

El diumenge 3 de novembre acomplirem el vot de poble amb el següent horari: A les 10’15h del 
matí els peregrins es trobaran a l’església parroquial on rebran la benedicció. S’anirà a peu cap 
a l’ermita. També hi haurà servei d’autocars gratuït que sortiran de l’estació d’autobusos a les 
11h.  La missa a l’ermita de Sant Salvador se celebrarà a les 11’45h i en cas de mal temps a l’es-
glésia de Sant Salvador de les palmeres. 
Després de la missa es podrà tornar amb autocar.  
Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament del Vendrell, Autocars del Penedès i Restaurant Xalo-
quell. 
Recordeu que aquest diumenge es suprimeix la missa de les 12h. 

Solemnitat de Tots Sants 

Dijous 31 d’octubre, Misses de 

vigília a les 19h. i a les 20h.  

Divendres 1 de novembre, 

Misses a les 9h, 10’30, 12 i 

19’30 
Commemoració dels Fidels 

Difunts 

Dissabte 2 de novembre, Missa 

a les 8h a l’església parroquial 

Com cada any hem celebrat solemnement la Festa 

de la Mare de Déu del Roser i de la Mare de Déu 

del Pilar. 

Les imatges van 

ser bellament 

ornades i un bon 

grup de fidels van 

honorar la Benau-

rada Verge Maria 

amb llurs pregàri-
es i cants.  

L’Església és en missió en el món  

 

La fe en Jesucrist ens dona la dimensió justa de totes les coses, fent-nos veure el món amb els ulls i el 
cor de Déu; l’esperança ens obre els horitzons eterns de la vida divina, de la qual participem veritable-
ment; la caritat, que ja comencem a assaborir en els sagraments i en l’amor fratern, ens condueix fins als 
confins de la terra (cf. Mi 5,3; Mt 28,19, Ac 1,8, Rm 10,18). Una Església en sortida cap als últims confins 
exigeix una conversió missionera constant i permanent. Quants sants, quantes dones i homes de fe ens 
donen testimoniatge, ens mostren que és possible i realitzable aquesta obertura il·limitada, aquesta 
sortida misericordiosa, com a impuls urgent de l’amor i com a fruit de la seva lògica intrínseca de do, de 
sacrifici i de gratuïtat (cf. 2 Co 5,14-21). Perquè ha de ser home de Déu aquell qui ha de predicar Déu (cf. 
Carta apost. Maximum illud). És un mandat que ens toca de prop: jo soc sempre una missió; tu ets sem-
pre una missió; tot batejat i batejada és una missió. Qui estima es posa en moviment, surt de si mateix, 
és atret i atreu, es dona als altres i teixeix relacions que generen vida. Per a l’amor de Déu ningú no és 
inútil o insignificant. Cadascun de nosaltres és una missió en el món perquè és fruit de l’amor de Déu. 
Encara que el meu pare i la meva mare haguessin traït l’amor amb la mentida, l’odi i la infidelitat, Déu 
mai no renuncia al do de la vida, sinó que destina tots els seus fills, des de sempre, a la seva vida divina i 
eterna (cf. Ef 1,3-6).  
Aquesta vida se’ns comunica en el baptisme, que ens dona la fe en Jesucrist, vencedor del pecat i de la 
mort, ens regenera a imatge i semblança de Déu i ens introdueix en el cos de Crist que és l’Església. En 
aquest sentit, el baptisme és realment necessari per a la salvació perquè ens garanteix que som fills i 
filles a la casa del Pare, sempre i en tot lloc, mai orfes, estrangers o esclaus. Allò que en el cristià és reali-
tat sacramental —el compliment de la qual és l’eucaristia— es manté com a vocació i destí per a tot 
home i dona que espera la conversió i la salvació. De fet, el baptisme és el compliment de la promesa del 
do diví que fa de l’ésser humà un fill en el Fill. Som fills dels nostres pares naturals, però en el baptisme 
se’ns dona la paternitat originària i la maternitat veritable: no pot tenir Déu com a pare aquell qui no té 
l’Església com a mare (cf. sant Cebrià, La unitat de l’Església catòlica, 4).  
Així, la nostra missió radica en la paternitat de Déu i en la maternitat de l’Església, perquè l’enviament 
manifestat per Jesús en el manament pasqual és inherent al baptisme: així com el Pare m’ha enviat, així 
també us envio jo, plens de l’Esperit Sant, per a la reconciliació del món (cf. Jn 20,19-23; Mt 28,16-20). 
Aquest enviament és competència del cristià perquè no manqui a ningú l’anunci de la seva vocació a fill 
adoptiu, la certesa de la seva dignitat personal i del valor intrínsec de tota vida humana des de la con-
cepció fins a la mort natural. El secularisme creixent, quan es converteix en rebuig positiu i cultural de 
la paternitat activa de Déu en la nostra història, impedeix tota autèntica fraternitat universal, que s’e-
xpressa en el respecte mutu de la vida de cadascú. Sense el Déu de Jesucrist, tota diferència es redueix a 
una amenaça infernal que fa impossible qualsevol acollença fraternal i la unitat fecunda del gènere hu-
mà.  

Papa Francesc  



Sila Rodríguez Dimecres 23: 
Mn. Albert Viladrich Vendrell 
(27 aniv); Jaume Ribas Ramon 
(16 aniv.)— Dijous 24: Maria 
Mascaró Vendrell (1r aniv); Xa-
vier Ferrer Lluch– Divendres 
25: José Ortega Sanz– Dissabte 
26: Ànimes del purgatori– Diu-
menge 27: Pro populo; Leonar-
da Mauhay Castillo Dilluns 28: 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 20: Pro populo Llu-
ís Palau Güell i Lluís Palau Mar-
tínez Dilluns 21: Jaume i An-
ton Güell i família Dimarts 22: 
Maria Carme Orpinell Serramià 
(13 aniv); Antonio Cabao Ru-
bio; Pilar Trillas Navarro (15 
aniv); Manuel Guzmán Pellín 
(12 aniv); José Manuel Pinza i 

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. 

 Inici de curs dels cate-

quistes de l’arquebisbat 

de Tarragona 

Un bon grup de catequis-

tes del Vendrell i de l’ar-

xiprestat del Baix Pene-

dès i també mestres de 

religió van participar en 

aquesta trobada d’inici de 

curs a la Catedral de Tar-

ragona. 

La celebració, organitza-

da per la Delegació dioce-

sana de Missions, va ser 

presidida pel Sr. Arque-

bisbe, Mons. Joan Plane-

llas i concelebrada entre 

d’altres per Mn. Norbert, 

Mn. Josep Maria i Mn. 

Clemence.  

Defuncions + 

OCTUBRE Dia 6: Remedios Vázquez 

Barragán Dia 8: Emilia Montes Dana; 

Ignacio Estivariz Arraiz; Antonio Gordi-

llo Mariscal Dia 12: Josepa Ferrándiz i 

Segarra. Dia 13: Juan Medina Ruiz 

Dia 16: José Fernández Arévalo 

Doneu-los, Senyor el repòs etern 

Baptismes 

5 d’octubre: India Aliaga Car-
rasco 
6 d’octubre: Yanira Sánchez Hi-
dalgo 
12 d’octubre: Erik Pons Aguado 

Pau Rovira Nogués i Maria Antònia 
Ribas Palau - Dimarts 29: Salvadora 
Mercader, Josep i Anna Guivernau- 
Dimecres 30: Josep Català Escola 
(42 aniv) Paquita Galofré Constantí 
(13 aniv)- Dijous 31: Ànimes del 
purgatori— NOVEMBRE Divendres 
1: Ezequiel Jané Palau; Concepció 
Alberich Alsina i família Julivert Vi-
diella; Família Costas Lombardía—

Catequesi  d’Adults 

 Cada dimecres a les 16h. amb 

Mn. Norbert Miracle.   

 Cada dissabte a les 10h. amb 

Mn. José Antonio Fernández, 

diaca.  

 Cada  dijous a les 16h. amb 

Mn. Josep Maria Barenys.  

Esplai Parro-

quial Santa An-

na 

 

Cada dissabte de 

les 11h a les 13h 

amb Mn. Anto-

nio Rodríguez.  

 

Animeu-vos a 

participar!! 

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

Catequesi parroquial  

Curs 2019-20 

Inici de la catequesi de confirmació 
 La setmana del 21 al 25              

d’octubre. 
Missa d’inici de la catequesi 
 Diumenge 27 d’octubre a les 12h. 


