
 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 30 d’agost al 12 

de setembre de 

2020 

Número  509 

 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 

 
A partir del 

setembre, celebració de 
l’Eucaristia els dissabtes a 

les 20h en català  Més informació a http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

L’ALTERNATIVA 

Segurament aviat viurem un temps molt complicat. En tenim signes de fonts 
“fiables”. La realitat, però, no és sols el que s’espera, sinó també la capacitat de 
reacció personal i social. La vida no és el que passa, sinó també com ens la pre-
nem. 
I si creix la pandèmia? I si tinc la mala sort de contagiar o ser contagiat? I si tan-
quen les escoles? I si l’economia —no sols la macro, sinó la domèstica— fa ai-
gües per tots els forats? I si...? 
Hi ha una actitud personal que pot empitjorar aquestes realitats, o algunes d’-
aquestes realitats... I, per altra banda, hi ha una alternativa per afrontar-les amb 
serenitat, coratge i solidaritat. 
No val la pena trigar massa a acceptar l’alternativa personal: coratge, solidaritat 
i afrontar la realitat que vingui. 
Però com enfortir el nostre esperit per anar esdevenint persones constructives 
i resistents quan sembla que serem engolits per situacions que ens superen? 
1.- Potenciar els valors de fons. 
2.- Potenciar les relacions comunitàries constructives. 
3.- Des de perspectives globals, viure dia a dia. 
4.- En tant que sigui possible, tenir cura de la salut i el descans. 
5.- Un ordre, un projecte revisable i l’examen diari. 
6.- Espiritualitat i diàleg interior amb Aquell que ens estima. 

P. Jesús Renau. sj 

Catequesi d’infants i joves 

En el proper número del full donarem avís dels 
dies d’inscripció i dels dies d’inici del nou curs. 

8 de setembre, festa de la Nativitat de la Mare de Déu 

Les esglésies d'Orient i Occident celebren avui, 8 de setembre, el naixe-

ment de Maria, data en la que a Jerusalem es va consagrar la Basílica 

construïda sobre la casa de Santa Anna, mare de la Mare de Déu. El 

naixement s’explica per primera vegada en el Proto-Evangeli de Sant 

Jaume, apòcrif, de segle II, molt antic, segons el qual, la Mare de Jesús, 

de la nissaga d'Abraham, va néixer a Jerusalem filla de Joaquim, sacer-

dot del Temple, i Anna una dona santa i pietosa. Una tradició nascuda 

per tant a Orient, que més tard seria introduïda en el calendari litúrgic 

llatí al segle VII, pel Papa Sergi I. 

El papa Francesc deia a l’homilia d’aquest dia: «Avui podem mirar la 

Verge, petita, santa, sense pecat, pura, triada per ser la Mare de Déu, i 

també mirem la història que hi ha darrere, tan llarga, de segles, i ens 

preguntem: 

Com camino jo en la meva història? ¿Deixo que Déu camini amb mi? 

¿Deixo que Déu camini amb mi o vull caminar sol? ¿Deixo que Ell 

m’acaroni, m'ajudi, em perdoni, em porti endavant per arribar a la tro-

bada amb Jesucrist?. 

Aquest serà el fi del nostre camí: trobar-nos amb el Senyor. Aquesta 

pregunta ens farà bé avui: 'Deixo que Déu tingui paciència amb mi?». 



Dilluns 7: Regina Ramon Vives- Dimarts 8: 
Maria Montserrat Nin Salvó; Dimecres 9: - Di-
jous 10: Felisa Corpas Corpas- Divendres 11: 
Maria Mercader Català - Dissabte 12: Maria 
Montserrat Nin Salvó 

Intencions de les misses 
 

Dissabte 29: Família Pallejà Vernet; Família Roca 
Vilaseca. Diumenge 30: Pro populo; Ànimes del 
purgatori; Anna Boixadera Sanllehy. Dilluns 31: 
Salvadora Mercader, Josep i Anna Guivernau; Ra-
mon Ballarà.  
SETEMBRE Dimarts 1: Família Rovira Costas; Ma-
ria Vivas Salvat (aniv) Dimecres 2: - Dijous 3: Ma-
ria Montserrat Nin Salvó Divendres 4- Dissabte 5:- 
Diumenge 6: Pro populo; Benvingut Magriñà Boada 

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 de setembre: 
Divendres 4 a les 19h 
Dissabte 5 a les 12h 
Dissabte 5 a les 19h 

Diumenge 6 a les 12h. 
Divendres 11 a les 12h 
Dissabte 12 a les 12h 

Diumenge 13 a les 
12h. 

Baptismes 

Han rebut el sagra-

ment del Baptisme  

El dia 16 d’agost 

 Dídac Suan 

Heredia 

El dia 22 d’agost 

 Alma Romero 

Pereira 

 Thiago Pérez 

Corominas 

NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE DAVANT LA CRISI    

INDUSTRIAL I LABORAL A CATALUNYA 

 
(...) Els bisbes fem una crida a l’esperança fonamentada en la capacitat creativa de 
les persones. Tot el conjunt de la societat ha de mirar el futur amb confiança, ha 
d’afavorir la creativitat i ha de lluitar amb fermesa perquè es creïn les condicions 
adients per a la inversió i el desenvolupament de noves iniciatives industrials res-
pectuoses amb el medi ambient o de nous serveis amb valor afegit, capaços de 
crear economia real i generar nous llocs de treball dignes. 
Els Bisbes fem també una crida a un canvi de paradigma per tal que tota la socie-
tat participi activament en el desenvolupament i la realització de projectes de fu-
tur que tinguin com a base una indústria més potent i capdavantera, amb la crea-
ció de sinergies internacionals. Cridem, doncs, al treball conjunt dels investiga-
dors, economistes, tècnics de tota mena, etc., perquè juntament amb les adminis-
tracions, els empresaris, les universitats, el món civil i el sector públic siguin capa-
ços de crear un teixit industrial que generi llocs de treball dignes i oportunitats 
per als més joves. 
Per fer-ho possible és necessari construir ponts per tal que siguin superats els re-
cels i les visions excloents. Avui és més necessari que mai que la iniciativa privada 
i la pública vagin de la mà per fer possible un nou ressorgiment econòmic i social 
en què tothom pugui trobar les seves oportunitats. 
Instem tots els catòlics i persones de bona voluntat, particularment aquells amb 
més capacitats i responsabilitats, a col·laborar en una reflexió més aprofundida i 
creativa i a posar els recursos a l’abast de la societat per construir una economia 
més justa i equitativa. L’Evangeli de Jesús ens inspirarà per dur a terme una trans-
formació radical de vida, amb el seu missatge de justícia, esperança i fraternitat. 
Davant la crisi industrial i laboral a Catalunya, demanem la benedicció de Déu per-
què puguem trobar les respostes justes a les exigències legítimes de totes les per-
sones i famílies que avui l’estan sofrint dolorosament. Invoquem l’Esperit Sant, 
que fa possible la creativitat i la perseverança, perquè vessi sobre nosaltres tots 
els seus dons. 

9 de juny 2020  

Defuncions + 

AGOST Dia 17: Joan Cañellas Nin; Dia 18: Linda Lima Perei-
ra; Dia 21: Juan Laguna Rodero; Dia 23 : Narcís Navarro Se-
vidó. Dia 24: Juana Repiso Reyes; Dia 26: Rosario Ruiz Bae-
na; Maria Ester Ruiz Sancho 

Amonestacions  

Han projectat rebre el sagrament del matrimoni Enrique Rodríguez Mon-

toro, fill d’Antonio i Ana, natural i veí del Vendrell amb Gara Candelaria 

Erustes Gómez, filla d’Antonio i Ángeles, natural de Castelldefels i veïna 

del Vendrell. 


