
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                

18’30h (castellano) i 19’30h                  

Dies festius:                             

9h. 

10:30h (castellano),  

12h i 19:30h. 

Dies feiners:                              

8h (laudes i missa)            

19’00h (vespres i missa) 

Capella de Fàtima:                  

8h (1r dissabte de mes)    

Del 17 al 30 de 

novembre de 2019 

Número  482 

 Rosari  

Cada dia a les 18’30h 

A Fàtima, diari a les 10:30h.  

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 18h. 

 Despatx parroquial 

Dilluns, dimecres i divendres a 

les 19:30. 

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 17’30h. 

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 

Ermita de Sant 

Salvador 

CELEBRACIÓ 

DE L’EUC-

ARISTIA 

 

Vigílies de festa: 

19:00 (català). 

          Dies festius:  

10:30 (català)  

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 
III Trobada de la Família Palautiana 

El dia 9 de novembre va tenir lloc la trobada de la Família Palautiana al Vendrell. La jor-
nada estava emmarcada en la clausura dels actes que commemoren els 150 anys de la 
presència de les germanes en la nostra localitat. 
A les 12 del migdia vàrem celebrar l’Eucaristia que va presidir el cardenal Lluís Martínez 
Sistach, acompanyat del rector, Mn. Norbert i els altres mossens de la parròquia, del vica-
ri general de Tarragona, Mn. Joaquim Fortuny, i dos pares carmelites. 
El cardenal va recordar que «la iniciativa de la presència i del servei als infants, adoles-
cents, joves i malalts, així com també a les famílies d’El Vendrell va ser al març de 1868 
per part del rector Mn. Josep Ildefons Gatell i del beat P. Francesc Palau, que fundà al 
Vendrell una de les primeres escoles dirigides per les germanes a la Península Ibèrica». 
Així mateix, Mons. Martínez Sistach va dir als pares i mares: «a vosaltres us correspon la 

primera responsabilitat d’educar sòlidament els 
vostres fills. Una educació humana i cristiana és la 
millor herència que podeu deixar-los».  
En acabar la celebració els Dansaires del Penedès 
van oferir una sardana. El Cor Orfeó Parroquial va 
sostenir el cant  de la litúrgia. 
La jornada va continuar amb un recorregut fins a 
l’hospital on es va descobrir una placa commemo-
rativa i amb un dinar de germanor al poliesportiu 
municipal.  

 

Jornada Mundial dels Pobres 

Diumenge 17 de novembre, l’Església celebra la 3a Jornada Mundial dels Pobres, 
amb el lema “L’esperança dels pobres no es veurà defraudada” (Sl 9,19). 
Aquesta jornada, instituïda pel papa Francesc, pretén que ningú oblidi la dura rea-
litat en la qual moltes persones estan immerses de manera permanent, la pobresa.  
Els qui formem la comunitat parroquial hem de preguntar-nos què podem fer més 
per combatre la pobresa a la nostra vila. 



Salvó i Assumpció Güell (aniv)  
Dijous 21: Jaume i Anton 
Güell i família Divendres 22: 
José Manuel Pinza i Sila Rodrí-
guez Dissabte 23: Rafael Por-
tús i Arimany, prev. Diumen-
ge 24: Pro populo; Àngela 
Lluch Matifoll Dilluns 25: José 
Ortega Sanz; Àngela Lluch Ma-
tifoll- Dimarts 26: Josep Jutglà 

  

Intencions de les misses 
 

NOVEMBRE Diumenge 17: 
Pro populo  Basilio Alonso Ar-
ciniega i Maria Mata Garriga; 
Joana Sangenís Mateu (10 
aniv) Dilluns 18: Joan Palau 
Cendrós Dimarts 19: Nicolàs 
Ortiz Arroyo (1 mes) Dime-
cres 20: Lluís Palau Güell i 
Lluís Palau Martínez; Josep 

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. 

 Vot de poble 

Tal com és tradició es va realitzar l’acompliment del 
Vot de Poble amb la peregrinació a Sant Salvador. En-
guany per causa del vent i la pluja no vàrem poder ce-
lebrar l’Eucaristia a l’exterior de l’ermita i vàrem fer-
ho a l’església de Sant Salvador de mar. 
L’organització de l’acte va anar a càrrec  dels Amics de 
l’Orgue. A la celebració de la missa van participar-hi la 
Coral Polifònica Joan Toldrà i van col·laborar en la fes-
ta els Autocars del Penedès i el Restaurant Xaloquell. 
En acabar la celebració  va fer la pregària pels difunts, 
es venerà la imatge de Jesús Salvador mentre es can-
taven els Goigs i es repartia la coca beneïda. 

Defuncions + 

NOVEMBRE Dia 1: Maria Aymerich Bo Dia 5: Ángeles 

Parral Maldonado Dia 6: Montserrat Nin Vidal. Dia 9: Jesús 

Gómez Monedero Dia 11: Isidora Jurado Ortiz Dia 12: Ma-

ria Martínez Solá Dia 13: Carmen Meijide Cambón Dia 14: 

Margarita Alcántara Picazo 

Baptismes 

2 de novembre: Paula Mor-
cillo Serrano 
9 de novembre: Iratxe Pe-
rálvarez Martínez i Hugo 
Perálvarez Martínez 

i Caralt, prev.- Dimecres 27: - Di-
jous 28: Pau Rovira Nogués i Ma-
ria Antònia Ribas Palau  Diven-
dres 29: Salvadora Mercader, Jo-
sep i Anna Guivernau; Albert Jané i 
Hermínia Ventura; Margarita Vidi-
ella Dissabte 30: Lluís Martorell i 
Enriqueta Minguella 

Catequesi  d’Adults 

 Cada dimecres a les 16h. 

amb Mn. Norbert Miracle.   

 Cada dissabte a les 10h. 

amb Mn. José Antonio Fer-

nández, diaca.  

 Cada  dijous a les 16h. amb 

Mn. Josep Maria Barenys.  

Esplai Parroquial San-

ta Anna 

Cada dissabte de les 

11h a les 13h amb Mn. 

Antonio Rodríguez.  

Animeu-vos a partici-

par!! 

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

14 de no-

vembre.  

Dia mundial 

de la diabe-

tis 

La parròquia 

es va afegir a 

aquesta commemoració facilitant controls 

gratuïts del sucre i fitxes informatives. Mn. 

Antonio Rodríguez és el president de       

l’Associació de Diabètics de les Comarques 

Tarragonines 

GERMANOR 

A la parròquia s’han recollit 895’50€ 

A Sant Salvador de Mar, 40€ 

Col·loqui 

Es va portar a terme el dimarts 5 de novembre 
a la sala parroquial sobre diferències entre 
cuidadors/es professionals i no professionals i 
va anar a càrrec de Lídia Rodríguez, coordina-
dora de serveis d’atenció a domicili a l’empresa 
L’Arc, serveis assistencials 

Cadena de pregària per les vocacions 

Dijous 21 de novembre, exposició del 

Santíssim i pregària per les vocacions de 

les 18h a les 19h. 

Cistelles de Catequesi 

Ja estan disponibles els números de la rifa de 

les cistelles de Nadal. Us preguem que com-
preu algun número i que, com és costum, 

porteu productes per confeccionar les pane-

res. Moltes gràcies. 

Recés arxiprestal d’Advent 

El diumenge 1 de desembre comença el temps litúrgic de 

l’Advent que ens prepara per a la celebració del Nadal. Serà 

a la capella del Santíssim de l’església parroquial del Ven-

drell.  

Horari 

17’30h Vespres solemnes; 18h. Reflexió a càrrec de Mn. 

Andreu Figueras, diaca; 19h. Benedicció amb el Santíssim 

Sagrament. 

Dijous 21 a les 20h, reu-

nió de pares i mares dels 

infants que aquest curs 

faran la primera comunió 


