
 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 20 de desembre 

de 2020 al 2 de 

gener de 2021 

Número  517 

 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 

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/ 

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) i a les 
12h. (català) 
A les 13’15h. a l’església 
de Sant Vicenç. 

Dia de Sant Esteve. 26 de desembre 

Celebració de l’Eucaristia a les 9h. 

Festa de la Sagrada Família  

27 de desembre 

Missa de vigília a les 18h. (català) i a 
les 19h.(castellà) 
 
Missa a les 9h, 10’30h i 12h. 
 

Festa de Santa Maria, Mare de Déu. Cap d’Any. 

Dia 31, missa de vigília a les 18h. (català) i a les 19h.(castellà) 
Dia 1, missa a les 10’30h (castellà), a les 12h. (català) 

Any de Sant Josep 

 

Amb la Carta apostòlica Patris cor-
de (amb cor de pare), el papa Fran-
cesc recorda el 150 aniversari de la 
declaració de sant Josep com a pa-
tró de l'Església Universal i, amb 
motiu d'aquest fet, a partir del dia 8 
de desembre d’enguany i fins al 8 
de desembre de 2021 se celebrarà 
un any dedicat especialment a ell. 
A la nostra parròquia tenim un pre-
ciós altar de Sant Josep, obra de Ju-
jol, que ben aviat procurarem inici-
ar la seva restauració. 

Salve, custodi del Re-
demptor i espòs de la 
Verge Maria. 
A vós Déu us confià el seu 
Fill, en vós Maria va dipo-
sitar la seva confiança,  
amb vós Crist es va forjar 
com a home. 
Oh, benaurat Josep,  

mostreu-vos també pare 

per a nosaltres i guieu-

nos en el camí de la vida. 

Obtingueu-nos gràcia, 

misericòrdia i coratge, 

i defenseu-nos de tot mal. 

Amén. 



mília Vilar Cutchet Dissabte 26: - Diumen-
ge 27: Pro populo; Daniel Garcia Garcia (3r 
aniv) Climent Ventura. Dilluns 28: Pau Ro-
vira Nogués i Maria Antònia Ribas Palau. 
Dimarts 29: Salvadora Mercader, Josep i 
Anna Guivernau; Federico Madriles Izqui-
erdo Dimecres 30: Anna Boixadera Sanlle-
hí; Salvador Mercader Català (14 aniv) Di-
jous 31: - ANY 2021 Divendres 1: Merce-
des Madriles Izquierdo; Ramon Ballarà Pla-
na (37 aniv); Maria Dolores Esteve Cluse-
llas; Benet Caralt Dissabte 2: - 

Intencions de les misses 
 

Diumenge 20: Pro populo; Dilluns 21: - Di-
marts 22: Demetri Hernández Ramon Dime-
cres 23: Andreu Cañellas Vives (aniv); Carme 
Prats Fontana (60 aniv) Dijous 24: Ezequiel Ja-
né Palau; Neus Badia Segarra (aniv); Francesc 
Salvó Martí; Família Ràfols Torres; Família Ló-
pez Nos; Família Vidal Mercadé; Família Ribas 
Canals; Maria Dolors Salvó Marcillas Divendres 
25: Joan Gatell Caralt i Miquel Gatell; Família 
Pellicer Caralt; Família R.A.F.; José Ortega Sanz; 
Família Rovira Ribas; Família Ribas Ramon; Fa-

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 + 

DESEMBRE Dia 4:  Maria Huerta Puente; Gabino Adalid Mi-
llán Dia 5: Jordi Ollé Ribé Dia 8: Josep Mitjans Benach. Dia 
11: Maria Garriga Cañellas. Dia 12: Rosa Fortuny Nin; Xavi-
er Novell Vives. Dia 14: Regina Campos Campos; Alberto 
Comella Fortuny; Rafaela Pascual Aleu. Dia 17: Jaume Coral 
Caurel 

Del missatge del papa Francesc per a la celebració de la 54 jornada 

mundial de la pau 

«L’any 2020 s’ha caracteritzat per la gran crisi sanitària del COVID-19, que 
s’ha convertit en un fenomen multisectorial i mundial, que ha agreujat les 
crisis fortament interrelacionades, com la climàtica, l’alimentària, l’eco-
nòmica i la migratòria, i causa grans patiments i penúries. Penso en pri-
mer lloc en els qui han perdut un familiar o un ésser estimat, però també 
en els qui s’han quedat sense feina. Recordo especialment els metges, in-
fermers, farmacèutics, investigadors, voluntaris, preveres i personal dels 
hospitals i centres de salut, que s’han esforçat i continuen fent-ho, amb 
gran dedicació i sacrifici, fins al punt que alguns d’ells han mort procurant 
estar prop dels malalts, alleujar els seus sofriments o salvar les seves vi-
des. En retre homenatge a aquestes persones, renovo la meva crida als 
responsables polítics i al sector privat perquè adoptin les mesures ade-
quades per tal de garantir l’accés a les vacunes contra el COVID-19 i a les 
tecnologies essencials necessàries per a prestar assistència als malalts i 
als més pobres i fràgils».  

Missa familiar 

 

Els diumenges 3r i 4rt 

d’Advent un bon grup 

d’infants de la cateque-

si amb els seus pares i 

mares van participar a 

la missa dominical 

El dia 8 de desem-
bre va fer la primera 
comunió el nen Ru-
bèn Casas Rodríguez  

Col·lecta del Dia del  

Seminari. 

Enguany es varen re-

collir 310€ 

Trobada de catequistes. 

 

Dimarts 22 de desembre a 

les 17’30h a l’església 

parroquial 

Sagrament del Perdó 

Enguany, a causa de la situació sanitària no hi haurà 

celebració comunitària de la penitència, però Mn. Nor-

bert i Mn. Antonio seran el dilluns 21 de les 17h a les 

18’30h a l’església per atendre confessions individuals 


