
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                

19’00h (castellano)  

i 20’00h                   

Dies festius:                             

9h. 

10:30h (castellano),  

12h  

Dies feiners:                              

9h  

19’00h  

Antònia Ribas Palau Divendres 29: Sal-
vadora Mercader, Josep i Anna Guiver-
nau Dissabte 30: -  

Del 24 al 30 de maig 

de 2020 

Número  500 

Intencions de les misses 
 

Diumenge 24: Pro populo; Mn. Josep 
Maria Barenys; Família Rossell-Forcada; 
Maria Dolores Mediavilla Gómez; Fran-
cesc Olivé Claramunt (1 mes); Jesús Co-
vián Cáceres Dilluns 25: José Ortega 
Sanz; Mn. Josep Maria Barenys; Maria 
Juncosa Serramià (aniv) Dimarts 26: - 
Dimecres 27: Ático Gamonal Rodríguez 
(1 mes); Josep Poch Burgués (5è aniv) 
Dijous 28: Pau Rovira Nogués i Maria 

 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 

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, joguines 

i altres donatius: 

Únicament Divendres de 9:00 

a 13:00 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Defuncions + 

MAIG Dia 16 : Pere Olivé Nin Dia 18 : Joan Prats Fontanet; Josefa Torres 
Moreno. Dia 20 : Josefa García Alocén. Dia 21 : Catalina Vaquer Rigo 

Més informació a http://

ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

Sense ancians no hi ha futur 

Promoguda  pel Moviment eclesial de la Comunitat de Sant’Egidi s’ha fet pública una “Crida per a 
re-humanitzar les nostres societats. No a una sanitat selectiva”: 
“Durant la pandèmia del Covid-19 els ancians estan en perill a molts països europeus. Les dramàti-
ques xifres de morts en residències fan estremir. 
Caldrà revisar moltes coses en els sistemes sanitaris públics i en les bones pràctiques necessàries 
per arribar a tothom i per curar tothom amb eficàcia per deixar enrere la institucionalització. Ens 
preocupen les tristes històries de mortaldats de gent gran en residències. S’està obrint pas la idea 
que es poden sacrificar les seves vides en benefici d’altres. El papa Francesc ho defineix com la 
“cultura del descartar”: privar els ancians del dret de ser considerat persones bo i relegant-los a ser 
només un número i, en alguns casos, ni tan sols això. 
En molts països, davant de la necessitat d’atenció sanitària està sorgint un model perillós que fo-
menta una “sanitat selectiva”, que considera residual la vida dels ancians. Així, la seva major vulne-
rabilitat, la seva avançada edat i el fet que poden ser portadors d’altres patologies justificarien una 
forma d'”elecció” a favor dels més joves i dels més sans. 
Resignar-se a una solució d’aquest tipus és humanament i jurídicament inacceptable. Ho és no no-
més segons una visió religiosa de la vida sinó també segons la lògica dels drets humans i de la deon-
tologia mèdica. No es pot avalar cap “estat de necessitat” que legitimi o doni cobertura a l’incomp-
liment d’aquests principis. La tesi que una menor esperança de vida comporta una reducció “legal” 
del valor d’aquesta vida és, des d’un punt de vista jurídic, una barbaritat. Que això es produeixi a 
través d’una imposició (de l’Estat o de les autoritats sanitàries) aliena a la voluntat de la persona 
representa una intolerable conculcació afegida dels seus drets. 
L’aportació dels ancians segueix essent objecte d’importants reflexions a totes les cultures. És fona-
mental en la trama social de la solidaritat entre generacions. No podem deixar morir la generació 
que va lluitar contra les dictadures, que va treballar per la reconstrucció després de la guerra i que 
va edificar Europa. 
Creiem que cal refermar amb força els principis d’igualtat de tractament i de dret universal a l’assis-
tència sanitària que hem conquerit en els darrers segles. És el moment d’esmerçar tots els recursos 

que siguin necessaris per protegir el major nombre de vides 
possible i per humanitzar l’accés a l’atenció sanitària per a 
tothom. Que el valor de la vida sigui sempre igual per a tot-
hom. Qui rebaixa el valor de la vida fràgil i feble dels més 
ancians es prepara per desvalorar totes les vides. 
Amb aquesta crida expressem el nostre dolor i la nostra 
preocupació per l’elevat nombre d’ancians que han mort 
aquests mesos i esperem que comenci una revolta moral 
per tal que canviï la direcció en l’atenció sanitària als anci-
ans i per tal que aquests, sobretot els més vulnerables, mai 
no siguin considerats un pes o, pitjor encara, inútils.” 

AVÍS PER A LES FAMÍLIES QUE 

ELS SEUS FILLS HAN DE FER 

LA PRIMERA COMUNIÓ 

AQUEST CURS  

 

Es convoca els pares i mares dels 

infants que han de fer la primera 

comunió enguany el dilluns 8 de 

juny a les 20h a l’església parro-

quial. 


