
 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 28 de setembre 

al 10 d’octubre de 

2020 

Número  511 

 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  

NOTA DELS ARXIPRESTS DEL PENEDÈS I GARRAF SOBRE LA CRISI ECONÒMICA 

El passat mes de juny els bisbes catalans van publicar una nota sobre la crisi industrial i la-
boral a Catalunya que començava dient: «Al sofriment personal i familiar que ens està pro-
vocant la pandèmia del Covid-19 s’hi ha afegit una nova crisi de gran importància social i 
econòmica, provocada pel tancament d’empreses i plantes de producció». 
A les comarques del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf), el tancament d'empreses 
s'està aguditzant aquestes darreres setmanes, un greu fet que s'afegeix a la caiguda especta-
cular del turisme a causa de la pandèmia, la crisi del petit comerç i també als problemes crò-
nics que pateix la pagesia del Penedès, i que provoca una dramàtica pèrdua de llocs de tre-
ball i un gran dany social. 
Com a mossens responsables de les comunitats cristianes d'aquest territori, volem fer arri-
bar la nostra veu, que s'afegeix a la dels alcaldes de les nostres viles i pobles, per reclamar 
una atenció especial per part del govern català a l’afectació de la greu crisi sanitària i socioe-
conòmica provocada pel coronavirus del Covid-19 a les nostres comarques.  
Pensem que es fa necessari un pla específic amb els recursos econòmics per a la recuperació 
socioeconòmica del Penedès que prioritzi el foment de l’ocupació laboral en tots els munici-
pis, així com també la millora de les inversions sanitàries i les infraestructures. 
Demanem que tothom, en la mesura de les seves responsabilitats, s'esforci per crear llocs de 
treball dignes i veritablement útils per a la societat en bé de les famílies de les nostres com-
arques. Ens animen a fer-ho les paraules del papa Francesc el passat dia 1 de maig, quan 
reclamava treball digne per a tothom i afirmava amb força: «Qualsevol injustícia que es co-
met contra un treballador és un abús a la dignitat humana». 
Des de les parròquies, a través de les Càritas, a més de moltes altres accions, també ens 
comprometem a continuar portant a terme programes d'inserció laboral i economia social. 
Desitgem que tots els agents socials treballin conjuntament per una represa que afavoreixi 
el conjunt de la societat del Penedès i el Garraf sense exclosos ni descartats per a caminar 
cap a una justa recuperació social i econòmica. 
 

Mn. Xavier Aymerich Miñarro, Arxiprest de Vilafranca (bisbat de Sant Feliu de Llobregat) 
Mn. Carles Catasús Pallerola, Arxiprest d'Anoia (bisbat de Sant Feliu de Llobregat) 

Mn. Josep Pausas Mas, Arxiprest de Garraf (bisbat de Sant Feliu de Llobregat) 
Mn. Norbert Miracle i Figuerola, Arxiprest del Baix Penedès (arquebisbat de Tarragona) 

Inscripcions a la Catequesi d’infants i 

joves.  

Primer curs de primera comunió del 
21 al 25 de setembre a l’església 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. 

Festa de la Mare de Déu dels Dolors 

El passat dimarts, 15 de setembre vàrem 
celebrar la festa litúrgica de la Mare de Déu 
dels Dolors amb la presència d’un bon 
nombre d’associades. En acabar la celebra-
ció vàrem cantar l’Stabat Mater i la Salve a 
la seva capella. 



Eduardo Moya; M. Montserrat Nin Salvó; Lluís 
Martorell i Enriqueta Minguella Diumenge 4: 
Pro populo; Eduardo Moya Hna Teresa Pérez 
Dilluns 5: Eduardo Moya; Plàcid Montserrat 
Oliva Dimarts 6: Benvingut Magriñà Boada; 
Carme Jané Dimecres 7: Gna. María Ángeles 
Eguiluz Dijous 8: Jaume Rovirosa Jané Diven-
dres 9: ànimes del purgatori  Dissabte 10: Fe-
lisa Corpas Corpas (8 aniv); Maria Mercader 
Català.  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 27: Pro populo; Eduardo Moya; Gna. Ma-
ría Ángeles Eguiluz; Jordi José Petit Espinel (10 
aniv). Dilluns 28: Eduardo Moya; Pau Rovira No-
gués i M. Antònia Ribas Palau. Manuel Argat Rome-
ro (5è aniv) Dimarts 29: Eduardo Moya; Miquel Ga-
tell Jané i Joan Dimecres 30: Eduardo Moya; Anna 
Boixadera Sanllehy Dijous 1: Eduardo Moya; Famí-
lia Rovira Costas; Jaume Rovirosa Jané Divendres 
2: Eduardo Moya; ànimes del purgatori. Dissabte 3: 

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 

Recollida de roba  

Divendres de 9h a 

13h 

Primeres  

comunions 

Properes celebraci-
ons de Primera 

Comunió i últimes 
del curs 2019-20 

Diumenge 4 d’oc-
tubre a les 12h. 

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

Baptismes 

Han rebut el sagrament 

del Baptisme  

El dia 18 de setembre 

 Danna Sofia Gar-

zón Camacho 
 Derek David Gar-

zón Camacho 

El dia 19 de setembre 

 Chloe Caicedo  

Caicedo 

 Lucía Pedrals Pé-

rez 

El dia 26 de setembre 

 Marcos Segura 

Blanco 

Defuncions + 

SETEMBRE Dia 12: Josep Mon-
fort Bargans; Dia 20: Ana Zea 
Ruiz; Pilar Gironés Sans Dia 21: 
Fernando Montoro Carrasco; An-
tonio Pina Garduño. Dia 22 An-
tonio Caballero Pacheco 

Primeres Comunions 

Diumenge 13 de SETEMBRE 
Álex Pérez Pérez 

Maria Vadillo Lloret 

Ian Sánchez Sánchez 

Marc Hebenstreit Sabaté 

Paula Cabral Carbajal 

Ariana Villoro Tuylineva 

Divendres 18 de SETEMBRE 
Danna Sofía Garzón Camacho 

Alan Santiago Garzón Camacho 

Eimy Mariana Pinzón Camacho 

Diumenge 20 de SETEMBRE 
Josep Ramon Porqueres Diez 

Mariona Porqueres Diez 

Daniela Martínez Morillas 

Col·lecta per Terra Santa 

A la Col·lecta del diumenge 13 de se-
tembre es varen recollir 400 €. A Sant 

Salvador de Mar es recolliren 165€ 

Davant la situació de pandèmia que vivim, 
l’equip vendrellenc de Mans Unides acorda 
anul·lar definitivament el nostre tradicional 
Sopar de la Fam per aquest 2020. Com que 
estava programat per a meitat de març i lla-
vors el vam ajornar, i donat que ja havíem 
venut els tiquets, acordem destinar l’import 
dels 1702€ recaptats per al projecte de 
Mans Unides  Afavorir la integració labo-
ral de dones mitjançant la construcció 
d’una escola bressol que es durà a terme a 
Tenkodogo, a l’est de Burkina Faso. Creiem 
que respon a l’actitud solidària de tots els 
participants que cada any ens apleguem per 
ajudar els més desfavorits. 

Vetlla de pregària  

El dissabte 19 de setembre  un 
grup de joves de la parròquia 
van organitzar una vetlla de 
pregària que va comptar amb 
una bona presència de fidels. 
L’exposició del Santíssim Sa-
grament i els cants es combina-
ren amb lectures evangèliques 
i fragments de l’exhortació del 
papa Francesc Christus vivit! 

Reunió de 

catequistes 

Dimarts, 6 

d’octubre, a 

les 17’30h a 

l’església 

parroquial 


