
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                

18’00h (català) 

19’00h (castellano)  

Dies festius:                             

9h. 

10:30h (castellano),  

12h  

Dies feiners:                              

9h  

19’00h  

Del 8 al 21 de 

novembre de 2020 

Número  514 

 Rosari  

De dilluns a divendres 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 17’00h. 

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 

Fratelli tutti 

Anhelo que en aquesta època que ens toca de 

viure, reconeixent la dignitat de cada persona 

humana, puguem fer renéixer entre tots un de-

sig mundial de germanor. Entre tots: Heus ací 

un formós secret per somiar i fer de la nostra 

vida una formosa aventura. Ningú no pot lluitar 

per la vida aïlladament. [...] Es necessita una 

comunitat que ens sostingui, que ens ajudi i en 

la qual ens ajudem els uns als altres a mirar cap 

endavant. Com és d’important somiar junts!. 

Tots sols correm el risc de tenir miratges en els 

quals veiem el que no hi ha; els somnis es construeixen junts. So-

miem com una única humanitat, com a caminants de la mateixa 

carn humana, com a fills d’aquesta mateixa terra que ens alberga a 

tots, cadascú amb la riquesa de la seva fe o de les seves convicci-

ons, cadascú amb la seva pròpia veu, tots germans (núm 8) 

Cadena Pregària per les Vocacions 

Com cada any, durant el mes de novem-
bre, les diòcesis de Catalunya proposen 
una cadena de pregària ininterrompuda 
per les vocacions. 
Els dies 1, 11 i 21 de novembre són els 
dies que com a Arquebisbat de Tarrago-
na participarem en aquesta iniciativa. 
A la nostra parròquia dedicarem el res 
del sant Rosari dels dies 11 i 21 a aques-
ta finalitat. 

A partir del mes de 

novembre no se ce-

lebrarà l’Eucaristia 

a Sant Salvador de 

Mar fins a nou avís 

ATENCIÖ 

Canvi d’horaris a les misses 
de Vigília. 

A partir del dissabte 7 de 
novembre i fins a nou avís, 
les misses seran  

A les 18h en català  
A les 19h en castellà 

Catequesi 

A causa de la crisi sanitària i les mesures 
decretades pel govern de Catalunya, la 
catequesi d’infants i joves queda ajorna-
da fins a nou avís. 
Demanem que els pares i mares vetllin 
durant aquest temps per tal que els in-
fants continuïn treballant a casa amb el 
QUADERN que tenen tots els nens i ne-
nes. Moltes gràcies. 



bot; Anton Palau Esteve (aniv); Juan Menor 
Montero-Ríos (28 aniv) Dilluns 16: Frede-
ric Pellicer (25 aniv) Dimarts 17: Gna. Fu-
ensanta Dimecres 18: Joan Palau Cendrós; 
Teodoro Gallego Castejón Dijous 19: Famí-
lia Núñez Vázquez; Divendres 20: - Dis-
sabte 21: - 

Intencions de les misses 
 

Diumenge 8: Pro populo; Manuel Domínguez 
Sañudo. Dilluns 9: Anton Barnadas- Dimarts 
10: Plàcid Montserrat Oliva; Felisa Corpas Cor-
pas Dimecres 11: Maria Mercader Català; Im-
ma Altet Dijous 12: María de los Ángeles Colla-
do Izquierdo Divendres 13: Mn. Francesc Ga-
llart. Dissabte 14: Josefina Ribas Palau  Diu-
menge 15: Pro populo; Família Rovira Costas, 
Juan Cantelar Diport; Josep Maria Rovirosa Ri-

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 9:00h. a 

13:00h. 

Rober Filigrana: 

De dilluns a dijous de 

9:00h. a 12:00h. 

Recollida de roba  

Divendres de 9h. a 

13h. 

Més informació a http://

ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

Baptismes 

Ha rebut el sagrament 
del Baptisme  
El dia 24 d’octubre 
 Daniela Navarro 

Vara 

Defuncions + 

OCTUBRE Dia 24: Maria Rosa Morgades Alujas. Dia 25: Fran-
cisca Boada Prats. Dia 28: Froilana Jurado Galán Dia 31: Salva-
dor Grau Esvertit. NOVEMBRE Dia 2:  María Nieves Bermejo Es-
teban; Dia 4: Manuel Pérez Torres; Dia 5: Jacinto García Sanjosé 

Tridu de la Virgen del Consuelo 

Els dies 24, 25 
i 26 d’octubre 
com cada any 
es va celebrar 
el Tridu de la 
Mare de Déu 
del Consuelo, 
organitzat per 
la Confraria 
de Ntro. Pa-
dre Jesús de 
las Penas y 
Nuestra Seño-
ra del Consue-
lo. 

Presentació del llibre “L’Orde Carmelita al Vendrell des de 1868. 

150 anys als servei de les persones”, obra de Magda Nogués, 

professora de l’Escola del Sagrat Cor del Vendrell, i Nativitat 

Castejón, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.  

El llibre està editat per les Carmelites Missioneres Teresianes i el 

pròleg ha anat a càrrec de la germana Josefa Pastor. És fruit d’u-

na àmplia recerca documental i hemerogràfica, que posa a l’aba-

st de tothom els continguts presentats en l’exposició commemo-

rativa de 2019.  

El divendres 6 de novembre 

vàrem poder escoltar a tra-

vés de Televisió del Ven-

drell, Facebook de l’orgue 

del Vendrell i canal de You-

tube de l’orgue del Vendrell 

un concert extraordinari 

d’orgue i campanes titu-

lat “Entre el bronze del cel 

i l’estany de la terra“. El so 

de les campanes, i els dife-

rents plens de l’orgue van 

esdevenir una conjugació en 

què es pogueren  escoltar 

obres d’autors del segle 

XX, com Györgi Ligeti, 

Arvo Pärt o Toon Hagen. El 

concert va anar a càrrec de 

l’organista Carlos Arturo 

Guerra Parra, organista titu-

lar de la catedral de Conca 


