
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                

19’00h (castellano)  

i 20’00h                   

Dies festius:                             

9h. 

10:30h (castellano),  

12h  

Dies feiners:                              

9h  

19’00h  

Del 17 al 23 de maig 

de 2020 

Número  499 

 Rosari  

Cada dia a les 18’30h 

 Confessions 

Abans de la celebració de  

l’Eucaristia 

 Adoració al Santíssim 

Primer i tercer dijous de 

mes a les 18h. 

 Despatx parroquial 

AMB CITA PRÈVIA 

C/ Mar, 6. 43700 El Ven-

drell 977661419 

Rector, Mn. Norbert Miracle 

610427728 

Vicari, Mn. Antonio Rodrí-

guez 601149218 

Diaca, Mn. José Antonio 

Fernández 606112025 

parroquiaven-

drell@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  

Fins el mes de juliol 

Sant Salvador de 

Mar 

CELEBRACIÓ    

EUCARISTIA 

 

A partir de la    

Fase 3 de des-

confinament 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 
Reinici de les celebracions de  

l’Eucaristia amb presència de fi-

dels  

 

Aquesta setmana hem reiniciat la 

celebració de l’Eucaristia amb     

l’assistència dels fidels. És el primer 

pas d’un camí que durarà algun 

temps i que ha de conduir a la recu-

peració de la vida eclesial a la nostra 

parròquia. 

Hem de fer-ho extremant totes les 

mesures de seguretat que ens demanen les autoritats sanitàries. 

Durant aquests mesos hem alimentat la nostra fe confinats a les nostres llars dedicant 

temps a l’oració i la lectura espiritual, i seguint les celebracions a través dels mitjans 

de comunicació social. 

La catequesi d’infants, joves i adults es reiniciarà, si Déu ho vol, a la propera tardor. 

Les famílies dels infants que havien de fer la primera comunió aquesta Pasqua, seran 

convocades a l’església parroquial quan entrem a la FASE 3 i veurem la millor manera 

d’organitzar les celebracions de primera comunió. 

La celebració de la confirmació se celebrarà a la tardor. Ja comunicarem la data més 

endavant. 

A partir del mes de juny podem tornar a celebrar baptismes, havent-ho acordat amb 

suficient anterioritat.  

L’esplai parroquial Santa Anna reiniciarà les activitats el curs vinent. 

Les activitats de la pastoral de la salut a l’hospital i les residències queden de mo-

ment suspeses fins a nou avís. Els mossens sempre estem disposats a acudir-hi si hi ha 

alguna urgència. 

El despatx parroquial continuarà tancat i s’atendran les persones amb cita prèvia i 

també per telèfon. 

Càritas parroquial reinicia les seves activitats aquest dilluns. A la pàgina de darrera 

hi trobareu la informació detallada. 

Aquests mesos no hem pogut celebrar les exèquies dels germans i germanes que han 

completat la peregrinació per aquest món i han estat cridats per Déu, entre ells l’-

estimat Mn. Josep Maria Barenys. Aquesta situació ha estat doblement dolorosa per a 

les famílies, que a més del sofriment de la mort d’un ésser estimat, han experimentat el 

dolor de viure aquesta circumstància sense la companyia dels amics i de l’Església. A 

partir d’ara, podem pregar per ells celebrant l’Eucaristia. Durant la Fase 1 recordeu 

que l’aforament de l’Església és d’un terç dels possibles assistents asseguts. 

Benedicció de palmes 

Aquesta setmana, s’han be-

neït les “palmes” que va 

confeccionar la Sra. Carme 

Mas i que ja han adquirit 

moltes persones. Els benefi-
cis de la seva venda són per 

a la fundació del Dr. Bona-

ventura Clotet que lluita 

contra el Covid-19. 



Matallana Dijous 21: Mn. Josep 
Maria Barenys Divendres 22: 
Mn. Josep Maria Barenys Dissab-
te 23: Mn. Josep Maria Barenys; 
Francesc Vilar Salietti; Rosa Cut-
chet Font.  

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 17: Pro populo; Mn. 
Josep Maria Barenys; Maria Do-
lores Mediavilla Gómez; Maria 
Lozano López Dilluns 18: Joan 
Palau Cendrós; Mn. Josep Maria 
Barenys; Teodoro Gallego Caste-
jón Dimarts 19: Mn. Josep Ma-
ria Barenys; José Luís Marín Fer-
nández Dimecres 20: Mn. Josep 
Maria Barenys; Miguel Ángel 

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: 

Atenció oficines: 

De dilluns a divendres de 

9:00 a 13:00 

Rober Filigrana: 

De dilluns a dijous de 9:00 a 

12:00 

Per entrega de roba, jogui-

nes i altres donatius: 

Únicament Divendres de 

9:00 a 13:00 

Retransmissió de l’Eucaristia per Televisió del Vendrell 

 

Durant el confinament, s’ha retransmès l’eucaristia dominical des del Vè diu-
menge de Quaresma fins el Vè diumenge de Pasqua. Han estat set setmanes 
que gràcies als mitjans de comunicació hem pogut fer-nos presents a les llars 
de moltes persones per compartir la celebració de l’Eucaristia. 
Agraïm a l’Associació Amics de l’Orgue Barroc del Vendrell el treball que han 
realitzat per a portar-les a terme i a la Televisió del Vendrell que ens ha per-
mès disposar de l’espai televisiu. 
 

Defuncions + 

MAIG Dia 9 : Joaquín López Rubio 

Tarja ali-

ment 

Càritas 

Parroquial 

ha iniciat 

l’ajut a les famílies ne-

cessitades amb el lliura-

ment de targetes mone-

der en col·laboració amb 

el supermercat Bon preu

-Esclat del Vendrell 

Més informació a http://

ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

Filigrana 

El Rober Filigrana 

de Càritas parroqui-

al tornarà a obrir 

del dilluns al dijous 

de les 9h a les 12h. 

Recollida de roba 

només DIVEN-

DRES 

 

El vicari, Mn. 

Antonio Rodrí-

guez, ha 

col·laborat en la 

confecció de 

mascaretes du-

rant aquests 

mesos amb el 

grup de dones 

de «Fils amb 

cor» 

Pregària del papa Francesc per al mes de Maig 

Oh Maria, Vós resplendiu sempre en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. 
Nosaltres ens confiem a Vós, Salut dels malalts, que prop de la creu vau ser associada al do-
lor de Jesús, mantenint ferma la vostra fe. 
Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu de què tenim necessitat i estem segurs que proveireu, 
perquè, com a Canà de Galilea, pugui retornar l’alegria i la festa després d’aquest moment de 
prova. 
Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, a conformar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens dirà 
Jesús, que ha pres sobre seu els nostres sofriments i ha carregat els nostres dolors per con-
duir-nos, a través de la Creu, a l’alegria de la Resurrecció. Amén. 
Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare de Déu; escolteu les nostres pregàries en 
tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge, gloriosa i beneïda. 


