
 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 4 al 18 de juliol 

de 2020 

Número  506 

 Rosari  

Cada dia a les 18’30h 

 Confessions 

Abans de la celebració de  

l’Eucaristia 

 Adoració al Santíssim 

Dijous a les 18’30h. 

 Despatx parroquial 

Divendres de les 19’30h 

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 caste-

llà 

Xerrada de preparació  

Primer dissabte de mes 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Església de 

Sant Salva-

dor de  Mar 

 
Celebració 

de l’Eucaristia els dissab-
tes a les 20h en català i els 

diumenges a les 20h en 
castellà. 

Diu el papa Francesc: 

 

«Allargar la mà és un sig-

ne: un signe que recorda 

immediatament la proxi-

mitat, la solidaritat,        

l’amor. En aquests mesos, 

en els que el món sencer 

ha estat com aclaparat per 

un virus que ha portat dolor i mort, desànim i desconcert, quantes mans 

esteses hem pogut veure! La mà estesa del metge que es preocupa per ca-

da pacient tractant de trobar el remei adequat. La mà estesa de la inferme-

ra i de l’infermer que, molt més enllà de les seves hores de feina, romanen 

per a tenir cura dels malalts. La mà estesa del qui treballa en l’admin-

istració i proporciona els mitjans per a salvar el nombre més gran possible 

de vides. La mà estesa del farmacèutic, qui està exposat a tantes peticions 

en un contacte arriscat amb la gent. La mà estesa del prevere que beneeix 

amb el cor esquinçat. La mà estesa del voluntari que socorre els qui viuen 

al carrer i els qui, malgrat que tenen un sostre, no tenen menjar. La mà es-

tesa d’homes i dones que treballen per a proporcionar serveis essencials i 

seguretat. I altres mans esteses que podríem descriure fins a compondre 

una lletania de bones obres. Totes aquestes mans han desafiat el contagi i 

la por per tal de donar suport i consol». 

Reunió del Grup 

de Dones 

El Col·lectiu de 

Dones del Ven-

drell es van reu-

nir el passat dia 1 

de juliol a la Sala 

Sant Salvador de 

la rectoria. 

Càritas Arxiprestal 

Reunió a la Sala Sant Salvador de la rec-
toria, dimarts dia 7 de juliol a les 17h. 

Festes del Pa Beneït 

Del dissabte 4 de juliol al dissabte 11 de juliol als diferents barris 

de la vila amb benedicció. 



na Ribas Palau; Jaume Rovirosa Jané Dimecres 
15: Família Rovira Costas; Matilde i Mn. Ramon 
Timoneda; Juan Cantelar Diport; Ángeles Valen-
cia Duran (1r aniv) Ramon Rebollo Medina (15 
dies)Dijous 16: Demetri Hernández Ramon; P. 
Ambròs Caralt OSB; Carme Orpinell i Carme Ser-
ramià; Carme Jané Jané; Carmen Navarro- Di-
vendres 17: -Dissabte 18: Frederic Pellicer; Jo-
an Palau Cendrós; Frederic Porta Bardina; Teo-
doro Gallego Castejón  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 5: Pro populo; Mercè Nin Armengol Di-
lluns 6: Benvingut Magriñà Boada. Funeral per José 
Almonacid Yuste, mort durant el confinament. Di-
marts 7: Jaume Rovirosa Jané; Javier Claverias Medi-
na (aniv) Dimecres 8:- Dijous 9: Funeral a les 20h. 
per José Muñoz Diaz, mort durant el confinament. Di-
vendres 10: Felisa Corpas Corpas Dissabte 11: Maria 
Mercader Català; Anton Güell Borrell (33 aniv); Anto-
nio Barragán Bustamante Diumenge 12: Pro populo; 
Mercè Nin Armengol Dilluns 13: - Dimarts 14: Josefi-

CARITAS PARRO-

QUIAL 

Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 

ca-

bp@caritasdtarragon

a.cat 

 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

De dilluns a diven-

dres de 9:00 a 13:00 

Rober Filigrana: 

De dilluns a dijous 

de 9:00 a 12:00 

No es recull roba fins 

a nou avís. 

Defuncions + 

JUNY Dia 26: Juan Berlanga González; Dolores Donai-
re Gea Dia 30: Josefa Sánchez Castro JULIOL Dia 1: Er-
nest Guarinos Lucas 

Primeres comunions 

Celebracions de Prime-
ra Comunió al mes de  

juliol: 
Dissabte 4 a les 19h 

Diumenge 5 a les 12h 
Divendres 10 a les 

19h. 
Dissabte 11 a les 12h. 

Diumenge 12 a les 12h. 

Amonestacions 

Han projectat rebre el sagrament del matrimoni Manuel Jesús Arro-
yo Dorado, fill de Manuel i Antonia, natural i veí del Vendrell amb 
Ana María Montenegro Ruiz, filla de Jorge i Ana María, natural de 
Barcelona i veïna de Segur de Calafell 

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

Baptismes 

Han rebut el sagrament 

del Baptisme el dia 27 de 

juny les nenes: 

 Montserrat Mensa 

Blanca 

 Ainara Altamirano 

Velayos 

 Naiara Altamirano 

Velayos 

 Daniela Ribares 

Pérez 

 Laia Barberà Esco-

lar 

Consell Parroquial 

El dilluns 29 de juny, so-
lemnitat de Sant Pere i 
Sant Pau es va portar a 
terme la reunió ordinària  
del Consell Parroquial de 
Pastoral. 
Es va iniciar amb un re-
cord a Mn. Josep Maria Ba-

renys i a tots els altres difunts per causa del Covid19. En el moment 
oportú i, d’acord amb els seus familiars, es celebrarà el funeral oficial 
pel qui fou senyor rector d’aquesta parròquia. 
Mn. Norbert va exposar la situació de la vida parroquial durant el confi-
nament i en la represa. Els serveis parroquials: Catequesi, Càritas, Es-
plai parroquial, Pastoral de la Salut... han hagut de reduir o suspendre 
l’activitat i ara comencen a recuperar-se. 
També va agrair als Amics de l’Orgue i la Televisió del Vendrell les re-
transmissions de l’Eucaristia dominical. 
D’una manera especial va recordar les residències d’ancians de la nos-
tra vila que, com a tot arreu, han sofert molt durant aquest temps i ha 
agraït la dedicació dels treballadors i treballadores i responsables de les 
residències. Va citar d’una manera particular la nostra Llar Santa Anna i 
el treball de tots els qui hi serveixen, les directores Dolores i Anna Belén 
i el Sr. Miguel Ángel Menor, president delegat del Patronat de la Funda-
ció. 
El responsable de l’Economia parroquial, Sr. Joan Salvador Palau, va do-
nar comptes d’aquest primer semestre destacant la desviació pressu-
postària que el confinament ha provocat en els ingressos, però també la 
confiança que la situació remuntarà.  


