
 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 3 al 16 de gener 

de 2021 

Número  518 

 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 

Diumenge II de Nadal 

Celebració de l’Eucaristia: 
Dia 2, missa de vigília a les 18h. 
(català) i a les 19h.(castellà) 
Dia 3, missa a les 9h (català), a 
les 10’30h (castellà) i a les 12h. 
(català). 

 

Epifania del Senyor.  

Celebració de l’Eucaristia: 
Dia 5, missa de vigília a les 18h. 
(català) i a les 19h.(castellà) 
Dia 6, missa a les 9h (català), a 
les 10’30h (castellà) i a les 12h. 
(català). 

Homenatge ciutadà a Mn. Josep M. Barenys 

El dia 30 de desembre es va portar a terme a 
l’ajuntament del Vendrell un acte d’homen-
enatge al qui fou rector de la parròquia, Mn. 
Josep Maria Barenys Capellades. Al saló de 
plens, presidit per l’alcalde, Sr. Kenneth 
Martínez, i amb l’assistència del rector Mn. 
Norbert Miracle i un bon nombre de regi-

dors, va parlar la Sra. Maria Montserrat Do-
mènech, neboda del mossèn, i el sr. Jaume 
Nin, representant de l’Associació Amics de 
la Història, que ha estat l’associació promo-
tora de què el retrat de Mn. Barenys figuri a 
l’escala de l’ajuntament, al costat d’altres 
personatges il·lustres de la vila. Seguida-
ment l’alcalde va col·locar el retrat de Mn. 
Barenys en un lloc d’honor. 

El papa Francesc a l’Àngelus del dia 1 de gener 

«La mirada tranquil·litzadora i consoladora de la Mare de Déu és un estímul 
per assegurar-nos que aquest temps, que ens ha donat el Senyor, es dediqui 
al nostre creixement humà i espiritual; és el moment de suavitzar els odis i 
les divisions, que són molts; és el moment de sentir-nos tots més germans; 
que sigui el moment de construir i no de destruir, cuidant-nos els uns dels 
altres i de la creació. Un moment per créixer, un moment de pau. 
Aquesta actitud representa el camí que condueix a la pau, perquè afavoreix la 
construcció d’una societat basada en relacions de germanor. Cadascun de 
nosaltres, homes i dones d’aquesta època, està cridat a fer la pau, cap de nos-
altres, pot restar indiferent a això. Tots estem cridats a aconseguir la pau i a 
realitzar-la cada dia i en tots els àmbits de la nostra vida, estenent la mà al 
nostre germà que necessita una paraula de consol, un gest de tendresa, de 
solidaritat. I aquesta és una tasca que Déu ens ha donat». 

Pessebre amb l’adoració dels Mags a la Plaça Vella. 
Pessebristes del Vendrell 



Dimarts 12: María de los Ángeles Collado 
Izquierdo Dimecres 13: - Dijous 14: - Di-
vendres 15: Joan Cardó i Ballart (aniv); Ju-
an Cantelar Diport Dissabte 16: - 

Intencions de les misses ANY 2021  
 

Diumenge 3: Pro populo; Maria Montserrat Nin 
Salvó; Isidre Prats Dilluns 4: Joan Ramon i Pau-
la Vives Dimarts 5: Josep Soler i Teresa Solé Di-
mecres 6: Joan Cardó i Maria Ballart; Frederic 
Pellicer; Fèlix Villarejo (aniv.) Dijous 7: Lluís 
Hernández i Josepa Chies; Julia Fernández Mar-
tín Divendres 8: Joan Ballart i Dolors Ferrer 
Dissabte 9: José Joaquín Arévalo Merchán (5 
aniv) Diumenge 10: Pro populo; Concepció Al-
berich Alsina; Joan Fortuny Ferrando; Rosa For-
tuny Nin. Dilluns 11: Maria Mercader Català. 

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 19: Mateo Justicia Roa Dia 20: Fran-
cisco Luís Molina García Dia 23: Gaspar Barroso Bar-
ragán. Dia 24: Ramon Güell Calaf. Dia 25: Francisco Ji-
ménez Hermoso Dia 27: Pere Gras Rovira. Dia 30: Die-
go Luís Sánchez Castilla Dia 31: Marcel Miró Tarruella 

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

Hora santa jove ↑ 

Un grup de joves van preparar 

una vetlla de pregària d’Advent 

el dia 23 de desembre al vespre. 

4rt diumenge d’Advent → 

Com és tradicional, el 4rt diumenge 

d’Advent es beneeixen les imatges 

del Nen Jesús que els infants porten 

a la celebració de la missa familiar. 

Moviment parro-

quial de l’any 

2020 

Baptismes: 39 

Confirmacions: 

59  

Primeres comuni-

ons: 80 

Matrimonis: 3 

Exèquies: 161 

Obres 

Durant aquests dies 

s’han portat a terme 

unes obres a la teulada 

de la capella del San-

tíssim, per arranjar les 

goteres i reparar les 

canalitzacions. 

Nou centre d’acollida a la infància. 

 

S’ha posat en marxa al Vendrell el centre María y 
José - Asociación Infancia Robada. 
La comunitat "Sagrat Cor"  de les Carmelites Mis-
sioneres Teresianes presenta la nova Associació i 
els seus objectius. 
Com a comunitat cmt "Sagrat Cor" del Vendrell 
volem continuar compromeses en la lluita contra 
el Tràfic de Persones i infància vulnerada, volem 
seguir responent a el regal que ens ha fet ser part 
de la seva obra de salvació. 

El centre es troba a la Plaça Pep Jai. 
e-mail: infanciarobada.elvendrell@gmail.com   


