
 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 22 de febrer al 6 

de març de 2020 

Número  489 

 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 

Dimecres 4 de març a les 16h. La 
façana de la Passió de la Sagrada 
Família, a càrrec de Mn. Norbert 

Comença la Quaresma 

L'alegria del cristià brolla de l'escolta i 

de l'acceptació de la Bona Notícia de la 

mort i resurrecció de Jesús: el keryg-

ma. En ell es resumeix el Misteri d'un 

amor «tan real, tan veritable, tan con-

cret, que ens ofereix una relació plena 

de diàleg sincer i fecund» (Exhort. Ap. 

Christus vivit, 117). Qui creu en aquest 

anunci rebutja la mentida de pensar 

que som nosaltres els que donem ori-

gen a la nostra vida, mentre que en 

realitat neix de l'amor de Déu Pare, de 

la seva voluntat de donar la vida en 

abundància (Jn 10,10). En canvi, si 

preferim escoltar la veu persuasiva del 

«pare de la mentida» (Jn 8,45) correm 

el risc d’enfonsar-nos en l'abisme de 

l'absurditat, experimentant l'infern ja 

aquí a la terra, com lamentablement 

ens testimonien molts fets dramàtics 

de l'experiència humana personal i 

col·lectiva. 

Per això, en aquesta Quaresma 2020 

voldria dirigir a tots i cada un dels cristi-

ans el que ja vaig escriure als joves en 

l'Exhortació apostòlica Christus vivit. 

«Mira els braços oberts de Crist crucifi-

cat, deixa't salvar una vegada i una 

altra. I quan t'acostis a confessar els 

teus pecats, creu fermament en la seva 

misericòrdia que t'allibera de la culpa. 

Contempla la seva sang vessada amb tant d'afecte i deixa't purificar per ella. Així 

podràs renéixer, una vegada i una altra» (n. 123). La Pasqua de Jesús no és un 

esdeveniment del passat: pel poder de l'Esperit Sant és sempre actual i ens per-

met mirar i tocar amb fe la carn de Crist en tantes persones que sofreixen. 

(Fragment del missatge del papa Francesc per a la Quaresma) 

Mn. Enric Alberich Ferrando va traspassar aquest passat 

diumenge dia 16 de febrer, a l’edat de 91 anys.  De l’any 1992 

i fins al 2004 va ser rector de la parròquia de Santa Maria de 

Santa Oliva i vicari de la parròquia de Sant Salvador del Ven-

drell. 

Reposi en la pau de Crist. 

Sant Vicenç de Calders 

Diumenge 1 de març.  Primer de Quaresma 
Celebració de l’Eucaristia a les 11h. 

Dimecres de Cendra 26 de febrer 
Celebració de l’Eucaristia amb imposició de cendra 

a les 8 del matí i a les 19h. 

Sant Rosari a les 18’15h. i Via Crucis a les 18’30h. 

Confraries de  

Setmana Santa 
Reunió preparació, dimarts 25 de 

febrer a les 20h a la rectoria 

Col·lecta de Mans Unides: Es van recollir 1576€ a l’església 

parroquial i 120€ a l’ermita de Sant Salvador 

Via Crucis Quaresmal 

Cada divendres a les 18’30h  

Cada diumenge a les 18’45h 

Es necessiten voluntaris i voluntàries per a llegir les esta-

cions. 



marts 25: José Ortega Sanz Di-
mecres 26: Miquel Rossell F 
Dijous 27: Ezequiel Jané Palau 
(aniv)- Divendres 28: Pau Ro-
vira Nogués i Maria Antònia Ri-
bas Palau Dissabte 29: Salva-
dora Mercader i Josep i Anna 
Guivernau  
MARÇ Diumenge 1: Pro populo; 
Demetri Hernández Ramon; 

  

Intencions de les misses 
 

FEBRER Dissabte 22: Jaume 
Rovirosa Jané; José Manuel 
Pinza (aniv.) i Sila Rodríguez 
Diumenge 23: Pro populo; Ma-
ria Montserrat Facundo Bigas i 
família; Climent Ventura Case-
llas; Jovita Pallaruelo Lamora 
(2n aniv); Joan Fortuny Ferran-
do (30 aniv) Dilluns 24: - Di-

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: 

de dilluns a divendres de 

10:00 a 12:00 i dilluns de 

18:00 a 19:00  

Rober filigrana: 

De dilluns a divendres de 10 

a 12 del matí. 
 

Treballadora i educadora 

social: 

de dilluns a divendres de 

8:00 a 13:00 

 

Defuncions + 

FEBRER Dia 9: Salvador Nin Güixens; Dia 11: Josefa Abellán Rovira  Dia 13: 

Francesc Xavier Bravo Enrich; Jesús Carrizo Robledo. Dia 15: Francisco Bueno Pozo 

Frederic Pellicer; Família Rovira 
Costas; Joan Fortuny Ferrando Di-
lluns 2: - Dimarts 3: Maria Mon-
tserrat Nin Salvó; Francesc Joan Mi-
res Dimecres 4: Josepa Galofré 
Constantí (22 aniv) Dijous 5: - Di-
vendres 6: — Dissabte 7: Jaume 
Rovirosa Jané; Pedro Anillo Vaca 

Esplai Parroquial Santa 

Anna 

Cada dissabte de les 11h a les 

13h amb Mn. Antonio Rodrí-

guez.  

Animeu-vos a participar-hi!! 

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

Càritas parroquial del Vendrell Activitats per a l’any 2020 

Programa d’Acollida: 

Escolta, informació i assessorament: social, familiar, educatiu, econòmic i laboral. Atenem tota la població que 

s’adreça a nosaltres independentment de la seva situació i/o procedència. Escoltem, informem i derivem al servei 

o projecte més adient en cada cas. (Servei obert a tothom.) 

Ajuts a les necessitats bàsiques:  si durant el procés d’escolta es detecta alguna mancança econòmica o en espèci-

es que pugui ser atesa des del nostre servei es donarà la resposta sempre que aquesta no sigui coberta per altra 

entitat o administració. (Residents al Vendrell) 

Ajuts per a la medicació: en coordinació amb el CAP del Vendrell s’ajuda en l’adquisició de medicaments a per-

sones que per diferents circumstàncies tenen dificultats per adquirir la medicació que necessiten. (Residents al 

Vendrell) 

Assessorament sobre estrangeria i protecció internacional: informació, acompanyament i derivació si s’escau, al 

servei de Migració de CDT. (Servei Arxiprestal) 

Programa Servei d’Assessorament Laboral i Treball Actiu: 

Activa’t Vendrell és un dels punts que tenim a la Diòcesi per ajudar les persones en la recerca de feina mitjançant 

entrevistes individuals i tallers grupals. Derivació a la formació realitzada per CDT d’auxiliar de la llar i d’ins-

tal·lacions electrotècniques de CDT. (Servei Arxiprestal) 

Assessorament sobre condicions laborals a particulars que volen contractar persones dins el règim de treballadors 

de la llar i intermediació amb persones que recerquen feina en aquest sector. (Servei Arxiprestal) 

Recerca de feina online: posem a disposició dels participants un espai per recercar feina on-line, impressora i 

telèfon per fer trucades. Acompanyats d’un/a voluntari/a que dona suport a nivell informàtic. (Servei Arxiprestal) 

Programa d’atenció a la gent gran: en recerca de voluntariat i entitats derivats per a portar a terme dos projec-

tes per a la gent gran del municipi. 

Projecte Ara al teu costat: acompanyament de persones majors de 65, amb sentiment de soledat. Un voluntari 

visitarà un/a avi/a durant dues hores a la setmana, per parlar, passejar o acompanyar en petites tasques del dia a 

dia. (residents al Vendrell) 

Projecte Bon dia: les persones que ho sol·licitin rebran una trucada diària per part d’un voluntari/a per veure com 

ha passat el dia i com es troba. (Residents al Vendrell) 

Programa de formació de CPV 

Castellà: dos cursos de castellà de nivell alfabetització (10 places) dilluns de 9:30 a 11:30  i A1 (10 places) dime-

cres de 9:00 a 11:00,  (20 hores) per iniciar i millorar la comunicació oral i escrita de persones de parla no hispà-

nica. (possibilitat d’iniciar cursos trimestrals per a 20 persones de 120 hores amb mestre titulat, si trobem l’espai i 

el finançament) (Residents al Vendrell) 

Programa d’economia social 

Projecte Filigrana: aquest projecte recull, selecciona, repara i etiqueta la roba donada per la ciutadania i la posa a 

la venda per donar-li una segona oportunitat. El projecte, obert a tota la ciutadania facilita l’accés a la roba a per-

sones amb pocs recursos i promou el consum responsable contribuint a crear un món més sostenible. El Rober 

Filigrana obre de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00 gràcies als nostres voluntaris. (Obert a tothom) 

Projecte de reciclatge de material i llibres: recull, selecciona, repara i posa a la venda material i estris de la llar i 

de nadó, joguines, contes i llibres. (Obert a tothom). Llibres dilluns de 18:00 a 19:00. 

Projecte Uneix-te: Contractació d’una persona a jornada complerta per a treballar en la nostra entitat dins els 

projectes Filigrana i Material.  

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 An-

tonio Fernández, diaca. 


