
 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 6 al 19 de 

desembre de 2020 

Número  516 

 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 
La nit de la Puríssima 

Quin cel més blau aquesta nit! 
Sembla que es vegi l’Infinit 
en tota sa grandesa, 
en tota sa dolcesa; 
l’Infinit sense vels, 
més enllà de la lluna i dels estels. 
La lluna i els estels brillen tant clars 
en el blau infinit de la nit santa, 
que l’ànima s’encanta 
enllà… 
Aquesta nit és bé una nit divina: 
la Puríssima, del cel 
va baixant per’quest blau que ella 
il•lumina, 
deixant més resplendors en cada estel. 
Per la nit de Desembre ella davalla, 
i l’aire s’atempera, i el món calla. 
Davalla silenciosa… 
Ai, quina nit més blava i més hermosa! 

Joan Maragall – 1897 

A partir del mes de no-

vembre no se celebrarà 

l’Eucaristia a Sant Salva-

dor de Mar fins a nou 

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

Pregària de benedicció del pessebre  

Senyor, Déu, Pare Sant, que heu estimat tant el món que heu donat el vostre Fill únic 
nascut de vós abans de tots els segles: digneu-vos de beneir aquest pessebre, que serà 
l'alegria d'aquesta llar durant el temps de Nadal. 
Que aquestes imatges del misteri de l'Encarnació envigoreixin la fe dels adults, facin 
més viva l'esperança dels infants, i augmentin en tots l'amor. 
Que portin calidesa davant el temor de moltes persones per la pandèmia; que portin 

tendresa i desig de solidaritat amb els qui pateixen; que portin l’escalf del foc d’amor de 

Déu que encén els cors. 

Us ho demanem per Jesús, el vostre Fill estimat, que ens ha salvat amb la seva mort i 

amb la seva resurrecció, que contínuament intercedeix davant vós per nosaltres i viu i 

regna amb vós en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.  

R/ Amén. 

Festa de la Puríssima 

Celebració de l’Eucaristia:  
Dia 7 vigília a les 18h (català) i a les 
19h.  (castellà) 
Dia 8 , a les 9h, 10’30h i 12h 
 

Dia de Nadal 

Celebració de l’Eucaristia: 
Dia 24, missa de vigília a les 18h. 
(català) i a les 19h.(castellà) 
 
Dia 25, missa a les 10’30h (castellà), 
a les 12h. (català) 
I a les 13’15h. a l’església de Sant 
Vicenç   



Diumenge 13: Pro populo; Família Jané 
Borrell; nenes del cosidor de l’Amèlia. Di-
lluns 14: Josefina Ribas Palau. Dimarts 15: 
Família Rovira Costas; Juan Cantelar Di-
port. Dimecres 16: Albert Rovirosa Jané i 
Concepció Jané. Dijous 17: Josefina Cardó 
Soler (aniv); Basilio Alonso Arciniega (3r 
aniv) i Maria Mata Garriga. Divendres 18: 
Anton Fortuny Ferrando (14 aniv); Joan 
Palau Cendrós; Teodoro Gallego Castejón; 
Linda Lima Pereira. Dissabte 19: Isabel 
María Bedmar Guerrero (2n aniv) 

Intencions de les misses 
 

Diumenge 6: Pro populo; Benvingut Magriñà 
Boada. Dilluns 7: Jaume Rovirosa Jané. Di-
marts 8: Leonor Martínez Losilla (2n aniv) Fa-
mília Julivert Vidiella; Família Vives Vidiella; 
Concepció Alberich Alsina; Margarita Vidiella 
Alberich; Recaredo Vidiella Alberich- Dimecres 
9: Ester Pérez Maeztu (4rt aniv). Dijous 10: Fe-
lisa Corpas Corpas. Divendres 11: Maria Mer-
cader Català; Miquel i Joan Rossell- Dissabte 
12: Maria Ángeles Collado Izquierdo; Dolors 
Molinari; Cecilia Amorrich i Francisco Ginés  

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 21:  Manuel Quirós Aguilar Dia 22: Julio Martí-
nez Buch Dia 23: Bienvenido Lahoz Mercadal. Dia 24: Paquita 
Vidal Españó. Dia 28: Lluïsa Vidiella Alberich. Dia 30: Gian Luigi 
Ferrando 

PESSEBRES 

Els horaris d’o-
bertura de l’exp-
posició del gran 
pessebre a La 
Fusteria són: els 
dies laborables 
de 18h a 20 h i 
dissabtes, diu-

menges i festius d’11.30h a les 13.30h i de les 18 h a les 20 h. El grup pes-
sebrista del Vendrell, com cada any, també instal·larà als carrers de la vila 
les precioses representacions nadalenques. 

El dijous 3 de desembre a la 

reunió dels preveres de l’arx-

iprestat  van fer-s’hi present 

la directora de Càritas i la 

treballadora social per donar 

informació i alhora escoltar 

la situació de les Càrites de 

les parròquies de l’arxipre-

stat 

MANS UNIDES 

 

Posa a la venda 

diversos llibres 

per a infants en 

català i castellà. 

 

El proper dimarts dia 8 de desem-

bre, l’Església celebra la solemnitat 

de la Immaculada Concepció de la 

benaurada Verge Maria. Coincidint 

amb aquesta solemnitat, enguany se 

celebra el Dia del Seminari, amb el 

lema «Pastors missioners», el dia en 

què el cristians prenem consciència 

d’una manera particular de la im-

portància del Seminari, preguem 

amb intensitat per les vocacions al 

sacerdoci i col·laborem econòmica-

ment per al seu sosteniment. Tradi-

cionalment aquest Dia se celebra el 

diumenge més proper a sant Josep, 

però aquest 2020 es va haver d’ajo-

rnar a causa del confinament de la 

pandèmia.  

https://conferenciaepiscopal.es/8-de-diciembre-el-dia-del-seminario/

