
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                

19’00h (castellano)  

i 20’00h                   

Dies festius:                             

9h. 

10:30h (castellano),  

12h  

Dies feiners:                              

9h  

19’00h  

De l’1 al 15 d’agost 

de 2020 

Número  507 

 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. 

Hem celebrat la Festa Major a 

llaor de la nostra patrona Santa 

Anna 

Enguany, la solemnitat de Santa 
Anna l’hem celebrat de manera 
més senzilla a causa de les restric-
cions que s’han establert a causa 
de la pandèmia. A les 10h vam 
celebrar l’Eucaristia presidida per 
Mn. Norbert i concelebrada per 
Mn. Antonio, Mn. Clemence i els 
diaques Mn. José Antonio i Mn. 
Andreu, i l’acòlit Martín Candela. 
Va assistir-hi l’alcalde Sr. Kenneth 
Martínez i una nodrida represen-
tació dels regidors i regidores.  
En un lloc destacat també hi havia 
els quatre portants d’honor de Santa Anna que han estat designats aquest any: Àngels San-
tacana Figuerola, Joan Fontana Figuerola, Tomàs Trillas Mascaró i Valentí Carné Nin.  
La celebració de l’Eucaristia es va poder seguir en directe a través de Televisió del Ven-
drell, gràcies al treball dels Amics de l’Orgue. 

Durant l’ofici es va interpretar el 
Toc d'Ofertori de Josep Mercader, 
"Astor", a càrrec del graller Jordi 
Inglès Bo "Bero". La Mercè Roma-
gosa i Pili Padilla van sostenir el 
cant de l’assemblea junt amb l’or-
ganista Jordi Pascual. 
En acabar la missa, la imatge de 
Santa Anna fou portada fins a la 
porta de l’església i l’Àguila, el Lleó 
i els Gegants van fer la Ballada d’-
honor. Tot seguit, des del campa-
nar, s'interpretaren diferents peces 
per part del Ço del Botafoc (músics 
del Lleó) i A3sons (músics de l'Àli-
ga).  

Sant Vicenç de 

Calders 

El dissabte 1 d’agost 

h e m  c e l e b r a t         

l’Eucaristia a les 12h 

a l’església de Sant 

Vicenç en la comme-

moració de Sant 

Marc, evangelista. 

La Transfiguració del 

 Senyor. 

El dijous 6 d’agost cele-
brem la festa titular de la 
nostra parròquia, Sant 
Salvador.  
Les celebracions de l’Euc-
aristia seran a les 9h i a 
les 19h a l’església parro-
quial. Enguany, degut a 
les circumstàncies de la 
pandèmia no se celebrarà 
la missa a l’ermita. 



Diumenge 9: Pro populo; Dilluns 10: Felisa Cor-
pas Corpas Dimarts 11: Maria Mercader Català 
Dimecres 12: Montserrat Giró Lleó (27 aniv) Di-
jous 13: - Divendres 14: Josefina Ribas Palau 
Dissabte 15: Família Rovira Costas; Maria Benet 
Domingo; Anton Garriga i Maria Cañellas; Joan 
Magriñà i Maria Boada; Juan Cantelar Diport; Ma-
ria Mata, Francisco Constantí i Basilio Alonso Ar-
ciniega. 

Intencions de les misses 
 

Diumenge 2: Pro populo; Pablo Utjes Duch i Berthe 
Guyot; Àngels Garriga i Josep Mata. Dilluns 3: Maria 
Montserrat Nin Salvó Dimarts 4: Joan Güixens Carni-
cer (21 aniv) Dimecres 5: Ànimes del purgatori Di-
jous 6: Salvador Giró Saperas i Maria Rosa Galimany 
Nin; Benvingut Magriñà Boada; Francisco Constantí 
(26 aniv) i Maria Mata; Basilio Alonso Arciniega; Sal-
vador Creus Esquius (2 mesos). Antonio Garcia Mai-
que Divendres 7: ànimes del purgatori Dissabte 8: 
Gabriel Palau Jané; Ferran Chaparro Grifell (31 aniv) 

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 

ca-

bp@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 

No es recull roba fins a 

nou avís. 

Defuncions + 

JULIOL Dia 20: Maria Dolors Salvó Marcillas; Dia 25: 
Antonia Bernal Martínez; Gerardo Álvarez Pérez; 
Montserrat Solé Ferré Dia 28: Josep Poca Gaya. 

Primeres comunions 

Celebracions de Pri-
mera Comunió du-
rant el mes d’agost: 
Diumenge 2 a les 

12h 
Dissabte 8 a les 19h 

Diumenge 9 a les 
12h  

Diumenge 30 a les 
12h 

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

Baptismes 

Han rebut el sagra-

ment del Baptisme 

el dia 18 de juliol 

els nens: 

 Sergio Pece-

llín Sánchez 

 Eric Gómez 

Sánchez 

 Natasha Poch 

Garcia 

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense 

 
1. Les deu Diòcesis amb seu a Catalunya que formen la Conferència Epis-
copal Tarraconense, pel que fa al tema de les immatriculacions, sempre 
han seguit el procés legal vigent, sense cercar privilegis. No han actuat en 
cap moment de manera arbitrària i han documentat tot el que els consta-
va com a propi. L’Església no s’ha apropiat de res que no fos seu. 
Cal tenir en compte que una “immatriculació” és la primera inscripció 
d’una finca en el Registre de la Propietat i és necessari que cap particular 
o entitat la tingués registrada abans. Cada vegada que una Diòcesi ha re-
gistrat un immoble, ha presentat la documentació de prova de la titulari-
tat eclesial, d’acord sempre amb la legalitat vigent, i amb la supervisió 
professional dels tècnics del Cadastre i dels Registradors de la propietat. 
2. Les immatriculacions s’han dut a terme després que entre 1861 i 1998 
no es poguessin inscriure temples destinats al culte catòlic, perquè es 
considerava de pública notorietat la possessió de l’Església sobre aquells 
temples. El 1998 es considerà inconstitucional aquesta prohibició i es 
van poder registrar els béns fins el 2015, amb la forma legal d’inscripció 
per “certificació”. 
3. En el cas de possibles errors en les immatriculacions, les Diòcesis amb 
seu a Catalunya estan obertes al diàleg amb els interessats i a resoldre-
ho de forma amistosa. Si no hi hagués acord, sempre es podria recórrer 
als tribunals de justícia competents. 
4. Els béns immatriculats han estat i estan a disposició dels fidels, ja que 
no pertanyen a cap Rector o Bisbe a títol personal, que només són admi-
nistradors d’aquests béns. Aquestes propietats són de les comunitats de 
fidels cristians i estan al servei del conjunt de la societat. 

Tarragona, 23 de juliol de 2020 

Han fet la Primera Comunió: 

Sebastian Daniel Gonçalves Timoteo, Dariana Aracelis Gonçalves Timoteo, 
Valeria Villegas Barreto, Nerea Colet Ponce, Alanis Pojan da Costa, Paula 
Gómez Sánchez, Anaïs Espona Álvarez i Izan Martínez Fernández el dia 18 
de juliol 
Júlia Busquets Vives, Laura del Pilar Rincón, Montserrat Mensa Blanca, Sa-
manta Bosch Montero, Claudia Nin Doñate, Oleguer Jané Portela, Laia Bar-
berà Escolar, Roc Vilar Ventura i Ariadna Martín Escámez el dia 19 de juliol 


