
 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 21 de juny al 4 

de juliol de 2020 

Número  504 

 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 Mira-

cle 

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  

Primer dissabte de mes 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Església 

de Sant 

Salvador 

de  Mar 

 
 

Celebració de l’ Eucaris-
tia els dissabtes a les 

20h. 

24 de juny, Solemnitat del naixe-

ment de Sant Joan Baptista 

 

Celebració de l’Eucaristia a les 9h, 
10’30h (castellà) i a les 12h. 

Reunió del Consell Parroquial 

 

Dilluns 29 de juny a les 20h a la Sala 
Sant Salvador de la casa parroquial 

Durant aquests mesos ha cal-

gut inventar moltes eines de 

substitució davant allò que no 

es podia fer. Però aquesta lò-

gica de substitució ha de con-

vertir-se en una nova propos-

ta. Cal abandonar el manteni-

ment i entrar, en paraules del 

Papa, en una «nova imagina-

ció», que és l’alternativa de-

sitjable a la «nova normalitat». Si fins al moment present la crisi ens ha fet tro-

bar fórmules que ajudaven a suportar el que succeïa, ara cal abandonar la lògi-

ca de la disminució, del rebaix, i provar d’entendre la gravetat del que vivim. 

El repte que hem d’afrontar demana que rellegim l’Evangeli i entrem en la pro-

fecia de Pentecosta. En un moment en què s’aixequen moltes veus a favor de la 

reconstrucció de tantes coses, no es tracta de tornar a les estructures fixes i fi-

xistes –tampoc les eclesials. Cada comunitat cristiana ha de plantejar-se el futur 

des del projecte comú d’un món divers. En efecte, reconstruir vol dir construir 

d’una manera nova, tenint en compte tota la família humana, anant més enllà 

de la simple organització. 

En definitiva, cal una globalització espiritual, cal llegir el món des de l’Esperit 

per tal que puguem entendre l’Evangeli de Jesús i comprendre l’abast actual i 

present del seu missatge. El Papa parla de crear anticossos a la pandèmia, amb 

una imatge que apunta a la solidaritat, la justícia i la caritat, els tres objectius 

que cal fer possibles en un món que es desenvolupi de manera sostenible i inte-

gral. L’any de l’encíclica Laudato si’ serà una ocasió per a aprofundir en l’ai-

xecament de noves realitats, ara que la pandèmia comença a remetre. L’af-

ectació global del mal s’ha de convertir en la creació d’una fraternitat global i 

universal, font de bé per a la humanitat, necessitada de la civilització de l’amor. 

Després de la crisi provocada per l’atac terrorista a les Torres Bessones (2001), 

la crisi econòmica (2008) i la crisi sanitària i global del coronavirus (2020), el 

segle XXI ha d’orientar el seu pas cap a un futur de resurrecció. Les religions 

del món, les esglésies cristianes i, particularment, l’Església catòlica han de ser 

puntes de llança d’aquest futur.  

Mn. Armand Puig i Tàrrech 

Missa a la capella de Fàtima 

El primer dissabte de juliol, dia 4, a les 9h. es reprendrà la celebració de 

l’Eucaristia a la capella de Fàtima com cada primer dissabte de mes. 



lau; Mercè Nin Armengol Dilluns 29: Salvado-
ra Mercader, Josep i Anna Guivernau Dimarts 
30: Jaume Rovirosa Jané JULIOL Dimecres 1: 
Família Rovira Costas Dijous 2: - Divendres 
3: Maria Montserrat Nin Salvó; Montserrat 
Morgades Domingo- Dissabte 4: -  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 21: Pro populo; Lluís Hernández Chies; 
Alejandro Lahoz Gómez Dilluns 22: Ànimes del 
purgatori Dimarts 23: Hna. Diodora Carro Dime-
cres 24: Joan Cardó Ballart; Joan i Miquel Gatell; Jo-
an Rossell Altell; Joan Magriñà i Maria Boada Dijous 
25: José Ortega Sanz Divendres 26: Ànimes del 
purgatori- Dissabte 27: Ànimes del purgatori; Na-
tàlia Torres Delgado (aniv.) Diumenge 28: Pro po-
pulo; Pau Rovira Nogués i Maria Antònia Ribas Pa-

CARITAS PARROQUIAL 

Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp@ caritasdtarrago-

na.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 dona-

tius: 

Únicament Divendres 

de 9:00 a 13:00 

Defuncions + 

JUNY Dia 14 : Maria Carmen Carretero Santos Dia 16: Àngela Ser-
rat Obre Dia 17: José Ortigosa Moya; Dia 18: Antònia Vázquez Ri-
no 
També hem celebrat el funeral pels esposos Joan Mitjans Solé (+28
-3-2020) i Felipa Pedriza Medina (+24-3-2020) 

Hem celebrat la festa de Corpus 

Enguany la celebració de la solemnitat de Corpus 
Christi s’ha celebrat enmig del període de confi-
nament. Per aquest motiu no s’ha pogut celebrar 
la tradicional processó eucarística pels carrers de 
la vila, engalanats amb les catifes de flors. 
En acabar la celebració de l’Eucaristia de les 12 
del migdia es va realitzar una breu exposició del 
Santíssim, acompanyada per la música de l’orgue 
i el cant. 

Els campaners Àngel de Tobies van 
realitzar durant aquella estona un 
emocionant repic de campanes. 

Primeres comunions 

Les celebracions de 
Primera Comunió   

s’iniciaran el dissabte 
4 de juliol a les 19h i 

el diumenge 5 de juli-
ol a les 12h. 

La Col·lecta d’aquest dia es destina a 
Càritas i es van recollir: 
Càritas diocesana: 821’15€ 
Càritas parroquial: 500€ 

Tres noves invocacions a les lletanies a la Mare de Déu 

El papa Francesc ha disposat avui 20 de juny, que s’incloguin tres noves 
invocacions: "Mare de la Misericòrdia", "Mare de l'Esperança" i "Ajuda 
dels migrants".  
Encara que antigues, les lletanies - anomenades "Lauretanes" del Santu-
ari de la Santa Casa de Loreto que les va fer famoses - tenen una forta 
connexió amb els moments de la vida de l'Església i la humanitat i Fran-
cesc ha volgut afegir aquestes invocacions per les circumstàncies que 
vivim en els nostres dies, tan per causa de la pandèmia del Covid-19 
com de la greu crisi migratòria que fa anys viu el nostre món. 

Sagrat Cor de Je-
sús en Vós confio! 
 
Jesús, que el meu 
cor s’assembli al 
vostre! 

Més informació a http://

ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 


