
 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 13 al 26 de 

setembre de 2020 

Número  510 

 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  

Iniciem un nou curs pastoral 2020-2021 

Comencem un nou curs pastoral. Durant tots els 
caps de setmana d'estiu i també aquests diumenges 
de setembre i a l'inici de l'octubre hem celebrat les 
primeres comunions que no vàrem poder celebrar 
durant el temps pasqual. Ens alegrem molt perquè 
malgrat les dificultats els infants han pogut incorpo-
rar-se a la taula de l'eucaristia amb joia. Cal agrair 
molt el treball que les catequistes, les animadores 
de cants i els organistes han fet durant aquest temps 
per donar solemnitat i alegria a les celebracions. 

També al mes d'octubre, si Déu vol, celebrarem l'ad-
ministració del sagrament de la confirmació als jo-
ves que s'han preparat per a rebre'l. 

Ara és el moment d'iniciar les inscripcions de la ca-
tequesi per als infants i joves. També reiniciarem la 

catequesi d'adults i, en el moment oportú, l'Esplai Santa Anna. 
Les circumstàncies que vivim no permeten reprendre les activitats de la pastoral 
de la salut. Únicament els mossens podem acudir a l'hospital, i a les residències 
no podem realitzar les celebracions mensuals de l'eucaristia ni portar la comunió 
als malalts els diumenges, però hem de continuar pregant per ells i per les seves 
famílies i amics. 

Inscripcions a la Catequesi d’infants i joves.  

 Primer curs de primera comunió del 21 al 25 de setembre a l’esglé-
sia de les 17’30h. a les 18’30h. 

 Segon curs de primera comunió del 28 de setembre al 2 d’octubre a 
l’església de les 17’30h. a les 18’30h. 

 Nois i noies de confirmació el 13 i 14 d’octubre a l’església de les  
17’30h. a les 18’30h. 

LLAR SANTA ANNA 

Durant el període de confinament decretat en la declaració de l'estat d'alarma, el passat dia 27 
de març es va jubilar la que va ser directora de la residència durant llargs anys, la Sra. María Do-
lores Fernández López. Li desitgem una feliç jubilació en la mesura en què les circumstàncies 
actuals ho permetin, així com des del Patronat desitgen reconèixer públicament l'eficàcia de la 
seva gestió durant tots aquests anys. En circumstàncies tan adverses com les actuals, es va acor-
dar nomenar com a nova directora a la qual era la psicòloga del centre, la senyora Ana Belén 
Corchón, a la qual igualment li desitgem tota la sort i encert en la seva gestió, reconeixent que ha 
hagut que fer-se càrrec en uns moments molt delicats. 

Durant els últims mesos s'han emprès diverses millores en les instal·lacions, com la col·locació 
d'una plataforma elevadora que permetrà als residents poder pujar o baixar evitant les escales, 
fins i tot amb cadira de rodes. Era una demanda amb un bon acolliment, però ha exigit assumir 
un cost econòmic considerable. Fins i tot durant el confinament s'ha aprofitat per a realitzar mi-
llores: sanejament de la cisterna d'aigua de tota la residència, substitució de bombes d'aigua, 
reparació d'acumuladors d'aigua sanitària, etc... Ja recentment, estem prioritzant les millores per 
a facilitar la relació entre els residents i els seus familiars, i per a això hem adoptat diverses me-
sures: A) Hem habilitat una sala de visites de manera que els familiars no han d'entrar en la resi-
dència ni els residents sortir d'ella. En breu confiem poder millorar-la. Aquesta sala serà multiús 
i permetrà altres activitats (perruqueria, podologia, etc…) B) Hem comprat una nova tauleta per 
a facilitar les trucades amb imatge en millors condicions. C) Hem dotat a tota la residència de 
cobertura wifi mitjançant repetidors que permeten que el senyal arribi a la màxima superfície 
possible. 



lau Cendrós. Dissabte 19: Eduardo Moya; Hna 
Rosario Soldevilla Diumenge 20: Pro populo; 
Eduardo Moya Hna Teresa Pérez Dilluns 21: 
Eduardo Moya; Salvadora Mercader, Josep i 
Anna Guivernau Dimarts 22: Eduardo Moya; 
Hna Concepción Ubierna Dimecres 23: Eduar-
do Moya; Maria Teresa Orpí Jané i Ramon Ra-
fecas Jané Dijous 24: Eduardo Moya; Mercè 
Madriles Izquierdo Divendres 25: Maria Tere-
sa Cardó Soler (aniv); José Ortega Sanz; Eduardo 
Moya Dissabte 26: Eduardo Moya; Hna. Rosario Solde-

Intencions de les misses 
 

Dissabte 12: Maria Montserrat Nin Salvó; Eduardo 
Moya; Benita Badia Plana. Diumenge 13: Pro popu-
lo; Eduardo Moya. Dilluns 14: Eduardo Moya; Jose-
fina Ribas Palau. Dimarts 15: Eduardo Moya; Do-
lors Soler Solé; Carme Català Escola (1aniv); Família 
Rovira Costas; Juan Cantelar Diport Dimecres 16: 
Eduardo Moya; Hna. Teresa Pérez Dijous 17: Edu-
ardo Moya; Hna Concepción Ubierna Divendres 18: 
Eduardo Moya; Teodoro Gallego Castejón; Joan Pa-

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp@ caritasdtarra-

gona.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. 

Primeres  

comunions 

Properes celebracions 
de Primera Comunió 

  
Divendres 18 setem-

bre a les 20h. 
Diumenge 20 setem-

bre a les 12h. 

Baptismes 

Han rebut el sagrament 

del Baptisme  

El dia 29 d’agost 

 Leyre Lamas Hi-

dalgo 

El dia 6 de setembre 

 Noah Leka Lle-

vadias 

 Cesc Llevadias 

Jiménez 

El dia 12 de setembre 

 Guillem i Pau 

Hebensheit Saba-

té 

Defuncions + 

AGOST Dia 30: Araceli Ruiz Rebo-
llo; Dia 31: Francisco Antonio Toja 
Castro; SETEMBRE Dia 1: Maria 
Marta Camas Oller; Dia 2: Joan Miró 
Baldrís; Dia 3 : Fernando Navarro 
Montiel; Francisco Giménez Nicolás.  

Primeres Comunions 
Diumenge 30 d’AGOST 

Magí Mestre Sánchez 
Alisia Legeikite 
Gala Estévez Montenegro 

Divendres 4 de SETEMBRE 
Alba Vila Fusté 
Daniel Casals Romero 

 
Dissabte 5 de SETEMBRE  

Valeria Emperador Badillo 
Helena Guillén Robles 
Naiara López Rodrigo 
Lucía Montoya Montes 
Abel Calvo Felipe 

 
Dissabte 5 de SETEMBRE  
 Mireia Planella Salas 
 Adrià Grillo Sánchez 
 Daniela Espinoza Balderra-

ma 
 Elisa Pita Alonso  
 Dylan Gosálvez Vikoulin 
 
Diumenge 6 de SETEMBRE  

Mario González Sánchez 
Naiara Altamirano Velayos 
Ainara Altamirano Velayos 
Daniela Ribarés Pérez 
Nerea Balsells Alfaro 
Alba Bargalló Rebollo 

 
Divendres 11 de SETEMBRE  

Iria Güizar Garrido 
Paula Gómez Muñoz 
Jan Ambrona Soler 
Meritxell Mercé Delgado 

Herrera  

Dissabte 12 de SETEMBRE 
Álex Pérez Pérez 

Maria Vadillo Lloret 

Ian Sánchez Sánchez 

Marc Hebenstreit Sabaté 

Paula Cabral Carbajal 

Ariana Villoro Tuylineva 

Sala Sant Salvador - Rectoria 

Càritas parroquial del Vendrell inicia 
un programa d’ajut als immigrants 

aquest proper dimarts 15 de setembre 

Col·lecta Terra Santa  
El diumenge dia 13 de setembre farem la 
col·lecta manada pels Sants Llocs de la Terra 
Santa, que aquest any no es va poder dur a 
terme el Divendres Sant.  
Aquesta col·lecta neix de la voluntat dels Pa-
pes perquè visquem la comunió de tots els 
cristians amb els germans de la Terra Santa, i 
és la font principal per al seu sosteniment. 
Tinguem en compte, a més, que aquest any 
s’han hagut de suspendre molts pelegrinat-
ges a Terra Santa a causa de la pandèmia, i es 
fa molt necessària aquesta col·lecta que ajuda 
a sostenir el culte continuat a la Terra Santa. 

Festa de l’Exaltació de la Sta Creu. 

Dilluns 14 de setembre. 

Els portants del Sant Crist participa-

ran a l’Eucaristia de les 19h. 


