
 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 31 de gener al 

13 de febrer de 2021 

Número  520 

 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 caste-

llà 

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 

Presentació del Senyor, festa de la 

“Candelera” 

El dimarts, dia 2 de febrer celebrem  aquesta 
festa. Llegim un fragment de l’homilia del p. 
Octavi Vilà, abat de Poblet: «El Salvador entra 

al temple, a la casa del seu pare, i Josep i Maria 

paguen el preu del seu rescat marcat per l’antiga 

Llei. Ell, el nou i definitiu temple, aixecat en tres 

dies en vèncer la mort per la seva resurrecció, 

entra al temple de l’antiga Llei, fet per mans      

d’homes, que no trigarà a desaparèixer. El qui 

amb la seva sang rescatarà la humanitat per 

sempre més, paga el preu marcat pel rescat dels 

primogènits en un sacrifici caduc. Déu ens ha 

enviat el seu Fill, Déu ens ha enviat la salvació 

perquè també nosaltres, a la mateixa hora, en 

l’etern present de Déu, puguem abraçar-la. Gui-

ats per l’Esperit com Simeó anem a l’encontre de 

Crist, ara i aquí present en la seva Paraula, en el pa i en el vi de l’Eucaristia, 

en l’assemblea reunida en el seu nom. Pregant com Anna, acollim-lo valent i 

poderós, victoriós en el combat contra la mort, que, havent-se fet semblant a 

nosaltres, havent passat la prova del sofriment, ens ha confortat i ens ha fet 

lliures».  

Estudi sobre l’estat del retaule de Sant Josep 

Els tècnics del Centre de Restauració de Béns Mo-
bles de Catalunya de Sant Cugat del Vallès han ini-
ciat l’estudi de l’estat del retaule de Sant Josep de 
la nostra església parroquial de cara a preparar 
una possible restauració d’aquesta magistral obra 
de Josep Maria Jujol. 

Fragment de la carta dels bisbes catalans:  

Esperit, cap on guies les nostres Esglésies? 

La pandèmia no ens ha de fer tirar enrere. Més aviat, la necessària reconstrucció i 
els nous projectes que s’aniran elaborant ens han de trobar preparats per fer una 
contribució explícita com a deixebles de l’Evangeli de Jesús en qualsevol dels ni-
vells d’actuació i dels camps d’acció que estiguin al nostre abast. Els cristians no 
podem inhibir-nos com si no tinguéssim res a dir. En un temps d’innovacions i de 
nous dissenys socials i culturals, la veu dels qui són i se senten membres de            
l’Església ha de ressonar sense por. La paraula creativa i profètica del Papa Fran-
cesc, respectada i escoltada fins i tot en ambients no directament eclesials, és un 
referent que hem de mantenir i proposar amb insistència. Pensem que aquest 
temps de pandèmia és un temps oportú, un kairós, per a escampar i comunicar, 
de paraula i amb les obres, la bona nova de l’Evangeli. Aquesta era la proposta de 
fons del Concili Tarraconense de 1995 i continua essent un objectiu vàlid, vint-i-
cinc anys després. 

3 de febrer. Sant Blai. 

Benedicció dels ali-
ments en acabar les 
misses de les 9h. i 



Intencions de les misses  
 

Dissabte 30: Dolores Fortuny Magriñà i Joa-
quim Ribas Ollé (25 aniv) Diumenge 31: Pro 
populo; Dilluns 1: - Dimarts 2: - Dimecres 3: 
Maria Montserrat Nin Salvó Dijous 4: Maria Ro-
vira Ribas Divendres 5: - Dissabte 6: Benvin-
gut Magriñà Boada Diumenge 7: Pro populo; 
Dilluns 8: -. Dimarts 9: Francisco Sánchez Gon-
zález Dimecres 10: - Dijous 11: Maria Merca-
der Català; Maria Garriga Cañellas Divendres 
12: María de los Ángeles Collado Izquierdo Dis-
sabte 13:  Jordi Montserrat Roig 

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 + 

GENER Dia 16: Francisco Escamilla Lo-
zano; Antònia Sanabra Casellas; Francis-
co Fuentes Márquez Dia 19: Montserrat 
Socias Gondolbeu Dia 21: Àngela Mos-
quero Valencia; José Manuel Pérez Lei-
va; Dia 22: Teresa Regordosa Gayà; Joan 
Llenas Ferré; Pedro Tenorio Jiménez. 
Dia 25: Antonio Morón Triviño. 

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

Festa de Sant Vicenç 

Hem celebrat la festa a 
l’església de Sant Vi-
cenç de Calders el di-
vendres 22 de gener. 
Mn. Norbert, Mn. Anto-
nio i Mn. Clemence van 
concelebrar l’Eucaristia 
a les 13h. Durant la 
missa es va poder es-
coltar la interpretació 
del Toc d’ofertori de 
Josep Mercader ‘Astó’ a 
càrrec d’Adrià Grandia.  

Comiat a dues germanes carmelites 

Dues estimades germanes carmelites missioners teresianes de la       
comunitat del Vendrell han estat destinades a la comunitat de Tarragona. 
Les germanes Adoración i Fredesvinda. Totes dues molt estimades per la 
comunitat parroquial per la seva presència a les celebracions, el treball a 
l’escola, la seva senzillesa, i el treball com a ca-
tequista i acompanyant de les catequistes per 
part de la germana Fredes.  
Totes dues germanes han estat molt arrelades 
a la nostra parròquia i han rebut nombroses 
mostres d’agraïment la setmana passada. 
Germanes Adoración i Fredes us estimem i us 
desitgem tota la benedicció del Senyor. 

Càritas Parroquial 

Des d’aquest mes de gener es porta a terme un programa d’en-
senyament de català per a persones immigrades: “Formació per 
l’arrelament”. Les classes (120 hores) es porten a terme a la sala 
Sant Salvador de la rectoria del Vendrell. 

Baptismes 

Ha rebut el sagrament 

del baptisme la nena 

Valentina Navia Gómez 

el diumenge 24 de ge-

ner 


