
 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 25 de gener al 7 

de febrer de 2020 

Número  487 

 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 

IV Setmana de la Bí-

blia 26 de gener a l’1 

de febrer 

A la nostra parròquia 

farem una lectura con-

tinuada de les cartes de 

Sant Joan el divendres 31 de gener de les 18h a les 

18’30h. Serà a la capella del Santíssim. Els qui vul-

guin llegir un fragment poden comunicar-ho.   

El Vendrell, capital de la cultura catalana 2020 

 

Aquest cap de setmana s’inicien a la nostra vila els ac-

tes que donen sortida a la seva capitalitat cultural. 

Els bisbes de Catalunya van escriure l’any 1985 un do-

cument titulat Arrels cristianes de Catalunya que con-

tinua tenint una gran vigència i que recorda com la cul-

tura del nostre poble té una profunda vinculació amb 

l’Evangeli, de tal manera que podem afirmar que la 

cultura a Catalunya i a tot Europa se sosté i ha crescut 

sobre una fonda arrel cristiana. També el Vendrell té els seus orígens en 

l’ermita de Sant Salvador i el seu signe d’identitat més visible en el cam-

panar coronat per l’àngel de Tobies. 

Heus ací alguns fragments del document: 

«La cultura catalana té, sobretot, la seva expressió i la principal senya d’i-

dentitat —bé que no l’única— en la llengua que li és pròpia i que compar-

teix amb altres comunitats germanes. Aquesta llengua ha conegut èpoques 

d’esplendor i èpoques de decadència, ha estat idioma d’ús oficial a les 

cancelleries i llengua proscrita. Però el poble sempre l’ha mantinguda vi-

va, l’ha estimada i l’ha defensada».  

«L’Església, a Catalunya com arreu del món, respectant la llibertat de tot-

hom, promou el bé espiritual i, en el possible, el material de la pàtria. S’a-

fanya a nodrir la fe dels creients amb el pa de la veritat evangèlica i amb 

els sagraments, i compta amb l’ajut de Déu per a aquesta missió específi-

ca. La llibertat que reclamem és precisament per a evangelitzar i volem 

utilitzar-la a fons. La veu cristiana ha de fer-se present en tots els àmbits 

de la societat i no plegar-se a la pressió dels qui voldrien passar de la cor-

recta distinció entre el món temporal i el món espiritual a l’exili de la nos-

tra cultura i de la nostra societat de les opcions transcendents».  



Maria Antònia Ribas Palau Di-
mecres 29: Dijous 30: - Diven-
dres 31: Teresa Palau Güell (2n 
aniv) i Josep Rovirosa Milà  
 
FEBRER Dissabte 1: Família 
Rovira Costas Diumenge 2: Pro 
populo Dilluns 3: Maria Mon-
tserrat Nin Salvó Dimarts 4: 
Salvador Giró Saperas (15 aniv)

  

Intencions de les misses 
 

GENER Dissabte 25: Regina 
Ramon Vive (aniv) José Ortega 
Sanz; Josep Maria Català Ortoll, 
10 aniv) Diumenge 26: Pro po-
pulo; Climent Ventura Casellas; 
Joan Palau Cendrós Dilluns 27: 
Joan Ballart i Dolors Ferrer- 
Dimarts 28: Domingo Alfaro 
(5è aniv); Pau Rovira Nogués 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 pe-

riodicitat que més us convin-

guin. Demaneu-nos informa-

ció. 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 + 

GENER Dia 14: Eusebi Mañé Güell; Dia 22: Jaume 

Vallés Güell. Dia 24: Maria Pilar Fernández López. 

Doneu-los Senyor el repòs etern... 

- Dimecres 5: - Dijous 6: Diven-
dres 7: —Dissabte 8: Maria Urgell 
Gené (1r aniv); Vicente Pérez Martí-
nez. 

Esplai Parroquial 

Santa Anna 

Cada dissabte de les 

11h a les 13h amb 

Mn. Antonio  

Rodríguez.  

Animeu-vos a parti-

cipar-hi!! 

Més informació a http://

ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

Festa de Sant  Vicenç, màrtir. 

Dimecres 22 de gener, festa de Sant 

Vicenç. Es va celebrar l’Eucaristia 

solemne a les 13h a l’església de 

Sant Vicenç de Calders, presidida 

per Mn. Antonio Rodríguez i conce-

lebrada per Mn. Josep M. Barenys i 

Mn. Andreu Figueras, diaca 

Cistelles de la catequesi 

Primer premi 6590.  La 
butlleta l’havia comprat 
la Gemma Guasch Palau 

L’enhorabona!!  

Catequesi d’adults 

Cada dimecres a les 16h. amb Mn. 

Norbert Miracle 

Cada dijous a les 16h. amb Mn. 

Josep Maria Barenys 

Cada dissabte a les 10h. amb Mn. 

José Antonio Fernández, diaca 

Festa de la Presentació del       

Senyor. La Candelera 

Enguany la festa s’escau el diumenge 2 

de febrer. Es beneiran les candeles en 

totes les celebracions del diumenge. 

 
Festa de Sant Blai 

Dilluns, dia 3 de febrer. En acabar la 

celebració de la missa de les 8h i de les 

19h es beneiran els fruits. 

Baptismes 

Luciana Lasprilla Moreno,  va rebre el baptisme el diumenge 12 de 

gener 

Catequistes enllaç de          

l’Arxiprestat del               

Baix Penedès. 

 

Reunió el dimarts 4 de febrer 

a les 19’30h a la rectoria del 

Vendrell 

Curs de preparació al sagra-

ment del matrimoni 

 

Dissabtes 1 i 8 de febrer de 

les 10:00h a les 13:30h a la 

casa parroquial del Vendrell 

Voluntaris per a projectes 

de Càritas parroquial 

 
Podeu oferir-vos a les ofici-

nes del carrer de la Pau o 

també a la parròquia. 


