
 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 16 al 29 d’agost 

de 2020 

Número  508 

 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. 

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

Missatge del superior general dels claretians a la missa exequial pel  

 bisbe Pere Casaldàliga 
Benvolguts germans i germanes, 
Amb els meus germans de la Cúria General, 
m’uneixo a vosaltres per acomiadar-nos 
del nostre estimat germà i bisbe Pe-
re Casaldàliga, a qui el Senyor ha cridat a 
casa seva, a la pròpia font d’amor i de vida. 
Un poeta i profeta, van caminar endavant 
amb els somnis d’una Església renovada 
inculcats per l’esperit del Concili Vaticà II. 

Pere era una inspiració i una esperança per a un nou ordre mundial on el “llop i el xai 
s’alimentaran junts” (Is 65,25). Va escriure: “Volem ser i fer fills i germans sobre la 
mare terra compartida, sense lucres i sense dubte a les mans”. 
Per a ell no era suficient ser creient, a més calia ser creïble. 
Nascut a Balsareny, no gaire lluny del lloc natal de Sant Antoni Maria Claret a Catalu-
nya, Pere va seguir els passos del sant unint-se als claretians el 1945 i va ser format 
pel carisma missioner claretià. Va ser un d’aquests claretians més afectats per l’impuls 
renovador del Vaticà II. Després de participar en el capítol de renovació del 1967, es 
va oferir a la missió a Mato Grosso. Els seus 52 anys al Brasil expliquen la història d’un 
missioner profètic conformat pel seu carisma missioner claretià i l’esperit del II Conci-
li Vaticà. Per a molts de nosaltres missioners més joves, Pere ha estat una icona del 
que somiem fer amb les nostres vides consagrades. 
Pere va confessar els seus tres amors: 
“Tenim tres amors, tres: l’Evangeli, la Pàtria Gran i el Cor intacte d’una dona: la lletra 
de Déu, tan nostra, Maria de Nazaret”. Jesús de l’Evangeli va marcar tota la diferència 
per a ell. La fidelitat a l’evangeli enmig de processos i tribulacions era possible perquè 
estava ancorat en l’amor de Crist. “Si he estimat, senyor, a tu t’he estimat”, va escriure. 
Els seus amors el van portar a defensar els indígenes i els pobres, a parlar pels sense 
veu i a plantar cara amb la gent per salvaguardar la seva terra. Els seus poemes van 
encarnar el dolor dels pobres, el crit de la terra, el rugit d’un profeta i el poder de l’e-
vangeli. No permetria que el seu esperit profètic fos silenciat pel poder polític ni do-
mesticat per amonestacions eclesiàstiques. 
Déu Pare nostre, gràcies per donar-nos a Pere com a testimoni creïble de la vida del 
teu fill Jesús. Gràcies per l’esperit profètic que li heu donat, que ens convida a confron-
tar les nostres pròpies fidelitats proclamades a tu i als pobres. Gràcies Pere pel teu 
testimoni de la vida que inspira l’esperança en un món trencat i ens desperta del som-
ni espiritual dels nostres temps. Els teus poemes sobre el sentit de la vida tenen ressò 
en els nostres cors. Ens has recordat el que finalment compta: “Al final del camí em 
diran: Has viscut? Has estimat? I jo, sense dir res, Obriré el meu cor ple de noms”. 
Sí, el cor de Maria ha forjat el seu cor prou gran per a estimar-nos a tots nosaltres i 
intercedir per nosaltres fins que nosaltres també ens unim udia per gaudir de l’alegria 
de la veritable llibertat a Déu. 
Benvolguts germans i germanes, en aquest moment de la pandèmia global, no podem 
reunir-nos per oferir el tipus d’homenatge que voldríem retre al bisbe Pere. Tot i això, 
els nostres cors no coneixen distàncies. Ens unim en oració per compartir el dolor    
d’aquest moment, units a l’amor de Déu, que Pere va proclamar a través de les seves 
paraules i fets per glorificar Déu i aconseguir la veritable alliberació de tots els éssers 
humans. 

P. Mathew Vattamattam, CMF  Superior general dels Claretians 9 d’agost de 2020 



Intencions de les misses 
 

Diumenge 16: Pro populo; Manuel Revilla Balaguer 
(33 aniv). Dilluns 17: Paulino Hevia (27 aniv)- Di-
marts 18: Joan Palau Cendrós; Teodoro Gallego Caste-
jón Dimecres 19: Antonio Diaz Gil (1r aniv) Dijous 
20: María Josefa Ballet Divendres 21: - Dissabte 22: - 
Diumenge 23: Pro populo; Maria Rosa Galimany Nin i 
Salvador Giró Saperas Dilluns 24: - Dimarts 25: José 
Ortega Sanz; Dimecres 26: - Dijous 27: - Divendres 
28: Família Altet-Font; Pau Rovira Nogués i Maria An-
tònia Ribas Palau Dissabte 29: Família Pallejà Vernet 

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. 

Primeres  

comunions 

Celebracions de Prime-
ra Comunió durant el 

mes d’agost: 
Diumenge 30 a les 12h 

Baptismes 

Han rebut el sagrament 

del Baptisme  

El dia 1 d’agost 

 Martina Arjona 

Sánchez 

El dia 2 d’agost 

 Ander Ribares Ho-

yo 

 Marcel Oller Ra-

mírez 

El dia 8 d’agost 

 Dylan Sánchez 

Cardozo 

El dia 9 d’agost 

 Àlex Canoves 

Mimbrero 

 Iker Moreno Ruiz 

 Sarah Morales Va-

negas 

El papa Francesc parla de l’Assumpció de la Mare 

de Déu 

«A la vida és important buscar grans coses, en cas 
contrari ens perdem darrere de moltes coses petites. 
Maria ens demostra que, si volem que la nostra vida 
sigui feliç, s’ha de posar Déu en primer lloc, perquè 
només Ell és gran. Quantes vegades, vivim perse-
guint coses de poca importància: prejudicis, rancú-
nia, rivalitat, enveja, il·lusions, béns materials super-
flus ... Avui Maria ens convida a mirar les "grans co-
ses" que el Senyor ha realitzat en ella. En nosaltres 
també, en cadascun de nosaltres, el Senyor fa moltes 
coses grans. 
Aquestes són les "grans coses" que celebrem avui. 
Maria és assumpta al cel: petita i humil, rep la màxi-
ma glòria. Ella, que és una criatura humana, una de 
nosaltres, arriba a l’eternitat en cos i ànima. I allà ens 
espera, com una mare espera que els seus fills tornin 

a casa. De fet, el poble de Déu la invoca com la «porta del cel». Anem de camí, 
pelegrins a la casa del Pare. Avui mirem Maria i veiem l'objectiu aconseguit. 
Veiem que una criatura ha pujat a la glòria de Jesucrist ressuscitat, i que 
aquesta criatura només podia ser ella, la Mare del Redemptor. Veiem que al 
paradís, juntament amb Crist, el Nou Adam, també hi ha Maria, la nova Eva, i 
això ens proporciona consol i esperança en el nostre pelegrinatge aquí. 
La festa de l’Assumpció de Maria és un record per a tots nosaltres, especial-
ment per a aquells afectats pels dubtes i la tristesa, i que viuen amb la mira-
da abatuda, sense poder mirar cap amunt. Al llindar del cel hi ha una mare 
que ens espera i és la nostra mare. Ens estima, ens somriu i ens ajuda amb 
cura. Com tota mare, vol el millor per als seus fills i ens diu: «Ets preciós als 
ulls de Déu; no estàs fet per les petites satisfaccions del món, sinó pels grans 
goigs del cel». Sí, perquè Déu és alegria, no avorriment. Déu és alegria. Dei-
xem-nos prendre per la mà de la Mare de Déu». 

Han fet la Primera Comunió: 

 Biel Caralt Lluch el dia 2 d’agost. 
 Manel Piqueras Gamito el dia 8 d’agost. 
 Meritxell Garcia Puyo, Ainoa Brull Mimbrero, Iker Garcia Mar-

tos; Irene Moreno Ruiz i Ivan Martín Hervàs el dia 9 d’agost. 

Matrimoni 

El dissabte 8 a l’església de Sant Vicenç de Calders van contreure 
matrimoni Narcís Mir Gibert i Noelia Filieux. L’enhorabona!! 

Defuncions + 

AGOST Dia 3: Luís Padilla Martí-
nez; Dia :4 Faustino Salvador Cues-
ta Martínez; Dia 6: Antonio Candali-
ja Chacón;Dia 9 : Maria Teresa Mor-
gades Fontana. 


