
 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 7 al 20 de març 

de 2020 

Número  490 

 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 
Conferència Quaresmal 

«El cristià i la comunitat davant la Quaresma»,              

a càrrec de Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida 

Dijous, 12 de març a les 8 del vespre a l’església              

parroquial del Vendrell. 

Arxiprestat del Baix Penedès 

6 raons per resar el Viacrucis 

 

El Viacrucis és una pregària tradicional de 
l’Església Catòlica, nascuda de les peregri-
nacions que els cristians feien a Terra San-
ta, i que conté un ric i profund significat, 
sobretot per viure la Quaresma. A la Jornada Mundial de la Joventut de 2013 a Rio de Ja-
neiro, el papa Francesc ens oferia 6 raons per resar-lo: 
1. Ens permet posar la nostra confiança en Déu. «A la Creu de Crist hi ha tot l’amor de 
Déu, la seva immensa misericòrdia. I és un amor del qual podem refiar-nos, en el qual po-
dem creure. Estimats joves, fiem-nos de Jesús, confiem en Ell. Perquè Ell mai defrauda 
ningú. Només en Crist mort i ressuscitat trobem la salvació i la redempció». 
2. Ens situa en la història. «Mireu, Jesús amb la seva Creu recorre els nostres carrers i 
carrega les nostres pors, els nostres problemes, els nostres sofriments, també els més 
profunds anhels. Amb la Creu, Jesús s’uneix al silenci de les víctimes de la violència, que ja 
no poden cridar, sobretot els innocents i els indefensos. Amb la Creu, Jesús s’uneix a totes 
les persones que pateixen fam; està al costat de tantes mares i pares que pateixen en veu-
re els seus fills víctimes de paradisos artificials, com la droga; s’uneix a qui és perseguit 
per la seva religió, per les seves idees, o simplement pel color de la seva pell». 
3. Ens interpel·la. «Tu, ¿com qui vols ser? ¿Vols ser com Pilat, que no té la valentia d’anar 
a contracorrent per salvar la vida de Jesús, i es renta les mans?. Digue’m: ¿Tu ets dels que 
es renten les mans, es fan els distrets i miren cap a una altra banda?, ¿o ets com el Cire-
neu, que ajuda Jesús a porta aquella fusta pesant?, ¿o com Maria i les altres dones, que no 
tenen por d’acompanyar Jesús fins al final, amb amor i amb tendresa?». 
4. Ens porta a l’acció. «Ens ensenya així a mirar sempre l’altre amb misericòrdia i amor, 
sobretot qui pateix, qui té necessitat d’ajuda, qui espera una paraula, un gest. La Creu ens 
convida a sortir de nosaltres mateixos per anar a trobar els altres i estendre’ls la mà». 
5. Ens anima a seguir el camí. «A la Creu de Crist hi ha el sofriment, el pecat de l’home, 
també el nostre, i Ell ho acull tot amb els braços oberts, carrega sobre la seva esquena les 
nostres creus i ens diu: Ànim! No la portes tu sol. Jo la porto amb tu i jo he vençut la mort i 
he vingut a donar-te esperança, a donar-te vida». 
6. Ens dona certesa de l’amor fidel de Déu. «Portem les nostres alegries, els nostres 
sofriments, els nostres fracassos a la Creu de Crist; trobarem un Cor obert que ens com-
prèn, ens perdona, ens estima i ens demana portar  aquest mateix amor a la nostra vida, 
estimar cada germà o germana nostra amb aquest mateix amor». 

Solemnitat de Sant Josep 

19 de març. Celebració de l’Eucaristia a les 

8h, a les 11h i a les 19h. 

A la celebració de les 11h s’administrarà el 

sagrament de la Unció dels malalts a totes 

les persones que ho necessitin. 



Dolors Soler Solé (aniv); Josep 
Guasch Coll (aniv)- Divendres 
13: - Dissabte 14: Josefina Ribas 
Palau; Mercè Madriles Izquierdo
(aniv); Matilde i Mn. Ramon Ti-
moneda Diumenge 15: Pro popu-
lo; Pilar Heras Allué (aniv); Famí-
lia Rovira Costas; Família Esteve 
Lahoz Dilluns 16: - Dimarts 17:  
Dimecres 18: Joan Palau Cen-
drós  Dijous 19: Josefina Cardó 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 8: Pro populo; Famí-
lia Altet Tort; Ramona Coma Do-
nissa (1 aniv) Família Esteve La-
hoz; Manuela Morcillo Nieto 
(aniv); Jordi Arnavat Giró (7 
anv) Dilluns 9: - Dimarts 10: 
Felisa Corpas Corpas Dimecres 
11: Maria Mercader Català; 
Francisco Ginés; Cecília Amor-
rich; Dolors Molinari Dijous 12: 

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 24: María Dolores Mota Pizarro; MARÇ Dia 1: Vicente Pérez Este-
ban  

Soler; Josep Caralt fill i net; Josepa Ro-
sell; Pepeta Nin i Paco Carné; Josep 
Diaz Miró; Josep Ribas Canals; Josep 
Salvó; Josep Bové; Josepa Güell; Josep 
Ollonarte Guasch; Família Figueras– 
Mitjans; Família Julivert—Vidiella; 
Margarita Vidiella Alverich Diven-
dres 20: Lluís Palau Güell i Lluís Pa-
lau Martínez Dissabte 21: Jaume Ro-
virosa Jané; Josep Abante Mateu i Car-
me Vergés Rios; Maria Vergés Rios 

Esplai Parroquial Santa 

Anna 

Cada dissabte de les 11h 

a les 13h amb Mn. Anto-

nio Rodríguez.  

Animeu-vos a participar-

hi!! 

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

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. 

Hermandad de Nuestro Padre, Jesús de las Pe-

nas y Nuestra Señora del Consuelo 

Cultos a Nuestro Señor de las Penas  
13, 14 y 15 de marzo 

Gala Cofrade, dissabte 21 de març a les 20’30h 

Trobada 

d’infants 

que en-

guany fa-

ran la  

primera 

comunió 

 
S’ha programat a Llorenç del Penedès 
el dissabte 14 de març. La trobada co-
mençarà a les 10’30h a l’església de 
Llorenç. A la foto veiem les catequistes 
enllaç amb Mn. Josep Maria Alegret i 
Mn. Antonio Rodríguez preparant la 
trobada 

Baptismes 

Aleixa-Massiel Capellán Ceballo, el dia 22 de febrer 

SOPAR DE LA FAM 
Divendres 13 de març a les 21h a la Lira 

Càritas Parroquial 

Dimarts, 10 de març a les 16:30 a la 

Sala Sant Salvador de la Rectoria, 

sessió informativa sobre la posada en 

marxa dels projectes Ara al teu cos-

tat i Bon dia.  

Tothom hi és convidat!. 

Consell Arxiprestal de Pastoral 

Reunió el dilluns 16 de març a les 20h a 
la rectoria del Vendrell 

Pares i mares dels infants que enguany fan la 

primera comunió. 

Reunió el dijous, dia 19 de març a les 20h a la 
sala parroquial de la rectoria 

El diumenge primer de Quaresma es va dur a 
terme el recés quaresmal de l’arxiprestat del 
Baix Penedès a l’església parroquial de Sant 
Salvador del Vendrell. 
El recés es va iniciar amb l’exposició del San-
tíssim i la solemne pregària de Vespres. A 
continuació, Mn. Eduardo Angulo, rector de 
Calafell, Segur i Cunit, va predicar la meditació 
sobre el sentit de la Quaresma i el seguiment 
de la Creu de Jesucrist. Després d’una estona 
de silenci i pregària personal, es va acabar 

amb la pietosa 
pràctica del 
Viacrucis diri-
git per dife-
rents fidels de 
totes les par-
ròquies de 
l’arxiprestat. 


