
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                

19’00h (castellano)  

i 20’00h                   

Dies festius:                             

9h. 

10:30h (castellano),  

12h  

Dies feiners:                              

9h  

19’00h  

nia Bové; Anton Garriga i Maria Cañe-
llas; Anton Güell Borrell; Salvador Vidal 
Carnicer (3r. Aniv)  

Del 7 al 13 de juny 

de 2020 

Número  502 

Intencions de les misses 
 

Diumenge 7: Pro populo; Alejandro La-
hoz Gómez; Margarita Vidiella Alberich 
Dilluns 8: Frederic Porta Bardina (7 
aniv); Gna. María Córdoba Dimarts 9: 
Gna Maria Colomer- Dimecres 10: Feli-
sa Corpas Corpas; Gna. María Jesús Prie-
to Dijous 11: Maria Mercader Català; 
Gna. Teresa Aragonès Divendres 12: 
Gna. Ively Albarrán Dissabte 13: Mn. 
Ramon i Matilde Timoneda; Maria Antò-

 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 Fer-

nández 606112025 

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  

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 + 

JUNY Dia 3 : Cristina Ramos Navarro  

Més informació a http://

ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

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 parroquial. 

Fragment del missatge del papa Francesc per a la jornada 

missionera 2020 

 
Comprendre el que Déu ens està dient en aquests temps de 
pandèmia també es converteix en un desafiament per a la 
missió de l’Església. La malaltia, el patiment, la por,            
l’aïllament ens interpel·len. Ens qüestiona la pobresa dels 
qui moren sols, dels desnonats, dels qui perden els seus 
llocs de treball i salaris, dels qui no tenen llar ni menjar. 
Ara, que tenim l’obligació de mantenir la distància física i de 
romandre a casa, estem convidats a redescobrir que neces-
sitem relacions socials, i també la relació comunitària amb 

Déu. Lluny d’augmentar la desconfiança i la indiferència, aquesta condició hauria de 
fer-nos més atents a la nostra forma de relacionar-nos amb els altres. I la pregària, 
mitjançant la qual Déu toca i mou el nostre cor, ens obre a les necessitats d’amor, 
dignitat i llibertat dels nostres germans, així com a la cura de tota la creació. La im-
possibilitat de reunir-nos com a Església per a celebrar l’Eucaristia ens ha fet com-
partir la condició de moltes comunitats cristianes que no poden celebrar la Missa 
cada diumenge. En aquest context, la pregunta que Déu fa: «Qui hi enviaré?», es re-
nova i espera la nostra resposta generosa i convençuda: «¡Aquí em teniu, envieu-
m’hi!» (Is 6,8). Déu continua cercant qui enviar al món i a cada poble, per a testimo-
niar el seu amor, la seva salvació del pecat i la mort, el seu alliberament del mal 
(cf. Mt 9,35-38; Lc 10,1-12).  

A l’Església de Sant Salvador 
de les Palmeres es reiniciarà 
la celebració de l’Eucaristia el 
dissabte 20 de juny a les 20h. 

Solemnitat de  

Corpus Christi 

El diumenge 14 de juny cele-
brem la festa del Santíssim Cos i 
Sang de Nostre Senyor Jesucrist. 
Enguany, a causa de les restric-
cions sanitàries, NO hi haurà 
processó pels carrers de la vila. 
En acabar la missa de les 12 hi 
haurà adoració eucarística. 
Recordeu que aquell dia les 
ofrenes van destinades a Càri-
tas. 


