
 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 22 de novembre 

al 5 de desembre de 

2020 

Número  515 

 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 
Jesucrist, Rei de l’Univers 

Els diumenges de l’any litúrgic arriben a la seva fi amb la solemnitat de Jesucrist Rei de  
l’univers. Després d’haver celebrat els misteris de la salvació, la nostra mirada es dirigeix al 
futur. El Regne de Déu, que va començar en el món com una petita llavor en la persona, les 
paraules i les accions del Senyor, especialment en la seva mort i resurrecció, arribarà a 
compliment al final de la història, quan Crist torni amb glòria com a Senyor de tota la crea-
ció. En el temps entre la primera i la segona vinguda, la missió de l’Església és posar-se al 
servei d’aquest Regne i ser, d’aquesta manera, la seva presència enmig de la història huma-
na. L’Església no és fi en si mateixa; la seva meta és el Regne de Déu. 
Al llarg de la seva vida pública el Senyor va evitar en tot moment que s’identifiqués el seu 
Regne amb els regnes d’aquest món. De fet, quan després de la multiplicació dels pans la 
multitud el buscava per proclamar-lo rei, Jesús “es retirà altra vegada tot sol a la munta-
nya” (Jn 6, 15); i quan li pregunten per la seva reialesa amb criteris humans mai no respon 
afirmativament. Els signes del seu regnat no són el poder, la riquesa o l’ostentació. Per això, 
només quan humanament sembla haver fracassat en les aspiracions messiàniques, està a 
punt de ser condemnat a mort i ja no hi ha perill que el segueixin per ambicions humanes 
de poder, és quan afirma davant Ponç Pilat que és rei: “Tu ho dius: jo sóc rei. Jo he nascut i 
he vingut al món per donar testimoni de la veritat” (Jn 18, 37). Jesús reconeix la seva reiale-
sa quan està més identificat amb els últims d’aquest món, amb els condemnats injustament, 
amb aquells que han sigut abandonats, amb els més pobres: quan ningú pot esperar d’Ell el 
que s’espera dels poderosos. 
El text evangèlic que es proclama aquest diumenge ens anuncia la bona notícia del judici 
final, quan el Senyor farà justícia a totes les vícti-
mes de les injustícies i cridarà a entrar en el seu 
Regne a tots aquells que l’han reconegut i s’han 
compadit d’Ell en els famolencs, els assedegats, els 
malalts, els presos…: “tot allò que fèieu a un d’aqu-
ests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mt 
25, 40). Observem que no diu “és com si m’ho ha-
guéreu fet a mi”. La seva identificació amb els úl-
tims és total: “a mi m’ho fèieu”. 

Mons. Enric Benavent, bisbe de Tortosa 

A partir del mes de no-

vembre no se celebrarà 

l’Eucaristia a Sant Salva-

dor de Mar fins a nou 

avís 

ATENCIÓ 

Canvi d’horaris a les misses de 
Vigília. 

A partir del dissabte 7 de novem-
bre i fins a nou avís, les misses 
seran  

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

Catequesi 

Cada setmana les catequistes dels infants 
que es preparen per a la primera comunió 
fan arribar a les famílies un petit guió del 
que han de fer els infants a casa.  
Tenint present les normatives emanades 
del govern de la Generalitat de Catalunya 
NO reprendrem encara la catequesi fins a 
nou avís. 

Més informació a http://

ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

PESSEBRES 

El divendres 4 de desembre a les 18 h s’obrirà 
la 31ena exposició de pessebres a la Fusteria. En-
guany no es farà la tradicional inauguració degut 
a la pandèmia, sinó que es podrà veure durant el 
cap de setmana per Televisió el Vendrell.  
Els horaris d’obertura de l’exposició són labora-
bles de 18 a 20 h i dissabtes, diumenges i festius 
d’11.30 a 13.30 h i de 18 h a 20 h. 



Salvadora Mercader, Josep i Anna Guiver-
nau; Anna Boixadera Sanllehí. DESEMBRE 
Dimarts 1: Família Rovira Costas; Benvin-
gut Magriñà Boada; Pere Trull Morgades. 
Dimecres 2: Familiars i benefactors ger-
manes carmelites. Dijous 3: Maria Mon-
tserrat Nin Salvó; Família Ortega Ribas; 
Matilde Tabares Guerrero (1r. Aniv). Di-
vendres 4: Joan i Miquel Rossell. Dissabte 
5: Germana Domitila Gómez. 

Intencions de les misses 
 

Dissabte 21: Germana Domitilia Gómez. Diu-
menge 22: Pro populo; José Manuel Pinza i Sila 
Rodríguez; Elvira María Sánchez. Dilluns 23: 
Ànimes del purgatori. Dimarts 24: - Dimecres 
25: José Ortega Sanz. Dijous 26: Família Núñez 
Vázquez. Divendres 27: - Dissabte 28: Pau Ro-
vira Nogués i Maria Antònia Ribas Palau; Lluís 
Martorell i Enriqueta Minguella.  Diumenge 29: 
Pro populo; Albert Jané i Hermínia. Dilluns 30: 

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 

12:00h. 

Rober Filigrana: 

De dilluns a dijous de 

9:00h. a 12:00h. 

Recollida de roba  

Divendres de 9h. a 

12h. 

Defuncions + 

NOVEMBRE Dia 7:  Joan Torrens Salvat; Damià 
Oller Garcia Dia 9: Josep Güixens Milà; Dia 12: 
Alejandro Matas Jornet. Dia 13: Joan Folch Agustí; 
José López Vega. Dia 16: Carme Navarro Ramírez 

29 de novembre.  

1r. Diumenge d’Advent 

 
Estem a punt d’iniciar un nou 
any litúrgic que ens prepara 
per al Nadal, convidant-nos a 
alçar la mirada i obrir el cor per 
rebre Jesús. En aquestes quatre 
setmanes estem cridats a sortir 

d'una manera de vida resignada i rutinària, alimentant esperances i som-
nis per a un nou futur.  
Justament enguany hem d'enfortir aquesta esperança més que en altres 
ocasions.  
«L’esperança és com llençar l’àncora a l’altra riba. Al final de l’existència 
no ens espera el naufragi» (Francesc) 

Càritas 

El dijous 19 de novembre va visitar la parròquia el director de Càri-
tas Diocesana de Tarragona, Sr. Salvador Grané. Va tenir una reunió 
amb la nova directora de Càritas parroquial, Sra. Maria Carme Pere-
lló Timoneda, l’anterior director Sr. Joan Carles Guitart, les treballa-
dores de Càritas Maria Àngels i Diana, Mn. Antonio i Mn. Norbert. Es 
van revisar els projectes 
que es realitzen a la par-
ròquia i els que aviat es 
posaran en marxa.  
Càritas parroquial atén 
diàriament moltes perso-
nes a les oficines del car-
rer de la Pau, on funciona 
també el Rober Filigrana. 

El dissabte 14 de novem-
bre se celebra el dia mun-
dial de la diabetis. Mn. An-
tonio Rodríguez és el pre-
sident de l’Associació de 
Diabètics de les Comar-
ques Tarragonines. A la 
fotografia el veiem partici-
pant en la campanya Colla-
ge virtual xarxes socials.   


