
 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 8 al 21 de febrer 

de 2020 

Número  488 

 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 

Formació de catequistes 

Dijous 13 de febrer a les 16h. Aquest mes a càrrec 
de Mn. Carles Rodríguez amb el tema: «Comunicar 
la fe al nostre temps» 

Atenció al malalt 

 

Fa pocs dies els bisbes espanyols han fet públic un document titulat “Sembradors d’esperan-
ança” que tracta sobre Acollir, protegir i acompanyar a les persones en l’etapa final de la vida. 
És un document molt interessant que, en forma de preguntes, fàcil de llegir, tracta de cóm 
viure el millor possible l’etapa final de la vida i de cóm ajudar a les persones passen per 
aquesta etapa. 

La societat viu al marge de la realitat de que tots ens morirem, oferint-nos tota classe de dis-
traccions i consums per tal d’intentar omplir de plaers i benestar la vida de cada dia, sense 
afrontar el fet que tot s’acabarà un dia i que cal preparar-se per viure aquesta transcendental 
etapa de la vida amb pau, serenor, sense angoixes; és a dir, sense trencar la felicitat. ¿És això 
possible? 

El dolor i la mort formen part de la vida i no es poden amagar, però sí que podem lluitar con-
tra el dolor i procurar viure de manera feliç. Sols trobant sentit al sofriment es pot afrontar, ja 
que no és cap fi en sí mateix. Alleugerir el sofriment, el dolor, l’angoixa i la soledat en la situa-
ció de malalt terminal és una obligació ètica de primer ordre. 

El document aborda l’ètica de la cura dels malalts, la dignitat que tots tenim pel fet de ser és-
sers humans, i que no es perd per cap motiu; sigui malaltia física o mental o situació personal 
de pobresa, indigència o d’estar a la presó. 

Tots volem viure el millor possible i feliços en aquest món. Sols quan el sofriment és molt 
gran i no es troba sentit a la vida és quan es desitja acabar-la. El millor ajut a les persones que 
estan en aquestes situacions consisteix en guarir-les dels sofriments i ajudar-los a trobar un 
sentit gratificant a la seva vida, inclòs amb limitacions que ja van apareixent amb l’edat i que 
augmenten al patir una malaltia greu. 

Les cures pal·liatives donen resposta a les necessitats físiques, psíquiques, espirituals i soci-
als dels malalts en la darrera etapa de la seva vida. S’han d’adequar els esforços diagnòstics i 
terapèutics al bé del malalt i no obstinar-se a mantenir-lo en vida a qualsevol preu. S’ha de 
viure l’etapa final de la vida amb dignitat. 

S’ha de tractar el dolor amb els medicaments i les dosis adequades  encara que s’escurci la 
vida, fins arribar, si és necessari, a la sedació pal·liativa, que està indicada quan apareixen 
símptomes resistents a altres tractaments i sols sedant al malalt –dormint-lo– se li calmen els 
dolors, sofriments o angoixes intractables. 

Eliminar la vida del malalt, la eutanàsia i el suïcidi assistit, és èticament inacceptable perquè 
s’escull un mal –matar– en lloc d’alleugerir les molèsties, controlar el dolor, consolar el sofri-
ment, acompanyar i millorar la situació vital de la persona. Perjudica la relació metge-malalt 
al poder fer perdre la confiança del malalt i societat en el metge (i professionals de la salut) 
que sempre intentarà ajudar al malalt en el seu problema de salut –sigui guarint-lo, alleuge-
rint-lo o consolant-lo, no a provocar-li la mort. Perjudica a la família ja que pot introduir inse-
guretat, confrontació i por, enlloc de solidaritat, amor i generositat, especialment davant mo-
tius egoistes com herències, supressió de càrregues i incomoditats, estalvi de despeses, etc. 

Socialment l’eutanàsia també té efectes dolents, especialment en l’època del individualisme i 
capitalisme que vivim, en que no és bo facilitar l’eliminació 
de qui “no és productiu” i es crea una solapada i insidiosa 
coacció moral al malalt que es considera “inútil” i per tant 
se sent inclinat a demanar la eutanàsia. 

Per tant, el document recomana la cultura de la vida, l’-
ntre, l’amor i la compassió veritable. Les institucions públi-
ques han de tutelar tota vida humana, més enllà de qualse-
vol condicionant.  

Joan Viñas Salas, metge cirurgià i fundador del grup de Pro-
fessionals Sanitaris Catòlics a Lleida 



del purgatori Dimecres 12: àni-
mes del purgatori Dijous 13: 
Jordi Montserrat Roig (aniv); 
Ànimes del purgatori- Diven-
dres 14: Josefina Ribas Palau; 
ànimes del purgatori Dissabte 
15: Família Rovira Costas; Joan 
Bové Segarra (27 aniv); ànimes 
del purgatori Diumenge 16: 
Pro populo ; Josep Maria Jané 

  

Intencions de les misses 
 

FEBRER Dissabte 8: Maria Ur-
gell Gené (1r aniv); Vicente Pé-
rez Martínez; Josep Ribas Ca-
nals; ànimes del purgatori.  
Diumenge 9: Pro populo; àni-
mes del purgatori Dilluns 10: 
Felisa Corpas Corpas; Ànimes 
del purgatori- Dimarts 11: Ma-
ria Mercader Català; ànimes 

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 26: Francisco Cruz Aguilar; Dia 26: Manuel Candalija Mata. Dia 27: 

Juana Gómez Guerrero. Dia 29: Manuel Álvarez Álvarez. 

FEBRER Dia 4: Maria Rovira Ribas; Dia 6: Patricia Salinas Morales; Jorge Nú-

ñez Martín  Día 7 Pedro Anillo Vaca. 

Doneu-los Senyor el repòs etern... 

(aniv) i Mercè Berga Dilluns 17: 
Maria Rigol Vives (5 aniv) Dimarts 
18: Miquel Gatell Jané (aniv) i Joan ; 
Joan Palau Cendrós; Josep Rovira Es-
teve (9 aniv)- Dimecres 19: Rosa 
Güixens- Dijous 20:  Lluís Palau 
Güell i Lluís Palau Martínez Diven-
dres 21: —Dissabte 22: Jaume Ro-
virosa Jané; José Manuel Pinza 

Esplai Parroquial 

Santa Anna 

Cada dissabte de les 

11h a les 13h amb Mn. 

Antonio Rodríguez.  

Animeu-vos a partici-

par-hi!! 

Més informació a http://

ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

Preparació al sagrament del Matrimoni 

Els dissabtes 1 i 8 de febrer 

s’ha portat a terme el primer 

curs arxiprestal de preparació 

al matrimoni d’enguany. Han 

participat 6 parelles i l’ha 

coordinat el matrimoni Siscu 

Pomar i Maribel Sánchez de 

la parròquia de l’Arboç. A la 

fotografia veiem el grup amb 

el professor, Mn. Pep Moreno  

Setmana de la     

Bíblia 

El divendres, 31 
de gener la nos-
tra parròquia ens 
vàrem sumar a 
les celebracions 
de la Setmana de la Bíblia.  
A la capella del Santíssim aquest any vàrem fer la 
lectura continuada de les Cartes de Sant Joan. 

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 

Trobada del MCEC al Vendrell 

Prop de 300 persones de gairebé 100 Centres d'Esplai de Catalunya, Mallorca i Menorca van 

participar el dissabte, 1 de febrer, a l’Auditori del Tívoli d'El Vendrell- a l'Assemblea General Or-

dinària (AGO) del MCECC. La trobada es va iniciar amb una pregària a càrrec de Mn. Josep Maria 

Calderó, consiliari de l’arquebisbat de Tarragona. 

 

El nostre esplai parro-

quial Santa Anna tam-

bé va participar-hi per 

primera vegada ja amb 

veu i vot. Van repre-

sentar-lo Mn. Antonio 

Rodríguez i Iker Sán-

chez 

Càritas parroquial 

El dimecres dia 5 es va cele-

brar reunió de la junta de Càri-

tas parroquial, en la que van 

assistir el director de Càritas 

diocesana de Tarragona, Sr. 

Salvador Grané i altres mem-

bres de la junta diocesana. Es 

va passar revista a les activitats 

que es porten a terme al Ven-

drell i s’estudiaren els projectes 

que s’emprendran aquests any. 


