
 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 1 al 14 de 

desembre de 2019 

Número  483 

 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 

EUCARISTIA 

 

Vigílies de 

festa: 

19:00 (català). 

          Dies festius:  

10:30 (català)  

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 
Comença l’Advent!! 

Cada any, amb l’arribada de l’Advent, iniciem un nou any litúrgic durant el 
qual celebrarem de nou el misteri de Crist. Al llarg de tot el cicle litúrgic re-
viurem els esdeveniments centrals de la nostra salvació, escoltarem cada diu-
menge les paraules del Jesús, contemplarem les seves accions i continuarem 
recorrent el camí de la fe com autèntics deixebles seus, uns deixebles que ca-
da dia hem de ser més missioners.  

El Papa Francesc ens deia fa un any que l’Advent «és oportú per obrir els nos-
tres cors, per fer-nos preguntes concretes sobre com i per a qui gastem les 
nostres vides. Es tracta d’aixecar-se i pregar, de girar els nostres pensaments 
i els nostres cors cap a Jesús que ha de venir».  

El temps d’Advent, preparació per al Nadal de nostre Senyor Jesucrist, és un 
temps oportú per a preparar el nostre cor a l’espera del Salvador en el que 
hem de tenir presents dos aspectes: revifar intensament l’esperança i esfor-
çar-nos en la conversió, sempre necessària per tot cristià.  

Necessitem escoltar una paraula d’esperança que ens desperti d’una forma de 
viure sovint rutinària i sense motivacions profundes per a seguir Crist i créi-
xer en la nostra vida cristiana.  

Per això cantem «Veniu Senyor Jesús», perquè sabem que la seva vinguda en la 
carn a Betlem va ser el fet que va transformar la història de la humanitat, i 
perquè volem que vingui a nosaltres avui per continuar desvetllant  el nostre 
desig que el Regne de Déu, un regne de veritat i de vida, de santedat i de grà-
cia, de justícia d’amor i de pau, sigui cada dia més present enmig nos 



vingut Magriñà Boada Dissab-
te 7: Montserrat Nin Vidal (1 
mes). Diumenge 8: Pro popu-
lo; Concepció Alberich Alsina, 
Recaredo Vidiella Alberich i 
Margarita Vidiella; Leonor 
Martínez Losilla (1 aniv) Acció 
de gràcies matrimoni Basilio i 
Maria Àngels Dilluns 9: Esther 
Pérez Maeztu (3r aniv)- Di-

  

Intencions de les misses 
 

DESEMBRE Diumenge 1: Pro 
populo  Benvingut Magriñà 
Boada; Família Costas Lom-
bardía; Julián Piedra Vadillo 
Dilluns 2: - Dimarts 3: Fran-
cisca Ortega Rovira; Maria 
Montserrat Nin Salvó Dime-
cres 4: Mn. Jaume Roig- Di-
jous 5: - Divendres 6: Ben-

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. 

 

Defuncions + 

NOVEMBRE Dia 17: Joan Planas Torres Dia 

18: Matilde Navarro Alcaraz Dia 23: Joan Ravet-

llat Gutiérrez. Dia 25: Amparo Doñate Blasco 

Dia 26: José Manuel Moreno Romero  

Baptismes 

23 de novembre: Ona 
Fernández Panisello 
24 de novembre: Héctor 
Sánchez Mosienko 

marts 10: Felisa Corpas Corpas- 
Dimecres 11: Maria Mercader Ca-
talà; Miquel Rossell (3r aniv) Di-
jous 12: Ramon Bartra  Gómez  Di-
vendres 13: Josefina Ribas Palau; 
Família Jané Borrell;  Josep Sanro-
má Vidal; difuntes del cosidor de 
l’Amèlia Dissabte 14: Isabel Maria 
Bedmar Guerrero (1r. aniv) 

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 Parroquial 

Santa 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/ 

Dates primeres comunions 
Les famílies que els seus fills han de fer 
la comunió aquest curs, poden escollir 
la data de la celebració el dilluns 2 i el 
dimarts 3 de 10h a 12h i de 17h a 18h. 

Formació de catequistes 

 
Dimecres, 4 de desembre, a 
les 16h, formació de cate-
quistes a càrrec de Mn. Pe-
re Oliva, vicari episcopal 
del bisbat de Vic. 

Cistelles de Catequesi 

 

Ja estan disponibles els números 

de la rifa de les cistelles de Nadal. 

Us preguem que compreu algun 

número i que, com és costum, 

porteu productes per confeccionar 

les paneres. Moltes gràcies. 

Concert de Santa Cecília 
El dissabte 23 de novembre la Coral Polifò-
nica Joan Toldrà va oferir un selecte con-
cert a l’església parroquial. 

ATENCIÓ 
Divendres, 6 de desembre. 

Només se celebrarà la missa a les 
19h. 

Cadena de pregària per les        

vocacions 

El dijous 21 de novembre, ens 
vàrem afegir a la pregària per 
les vocacions de les 18h a les 
19h. 


