
 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 14 al 27 de 

febrer de 2021 

Número  521 

 Rosari  

De dilluns a divendres a 

les 18’30h 

 Confessions 

Abans de la celebració 

de l’Eucaristia 

 Adoració al Santís-

sim 

Dijous a les 18’30h. 

 Despatx parroquial 

Divendres a les 19’30h 

C/ Mar, 6. 43700 El 

Vendrell 977661419 

Rector, Mn. Norbert Mi-

racle 

610427728 

Vicari, Mn. Antonio Ro-

dríguez 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 cata-

là 

Diumenges a les 13h. 

1r i 3r de mes en català 

2n i 4rt de mes en cas-

tellà 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 
Mn. Armand Carbonell a la casa del Pare. 

El divendres 5 de febrer va morir a l’hospital de San-
ta Tecla de Tarragona, Mn. Armand Carbonell Bergès, 
rector de la parròquia de Sant Ramon de Coma-ruga. 
Nascut a Sant Martí de Maldà el dia 30 de maig de 
1953 va rebre l’orde del diaconat a la capella del Se-
minari Pontifici de Tarragona l’any 1978. Dos anys 
després era ordenat prevere a l’església parroquial 
de Sant Pau de Tarragona.  
Havia estat rector de diverses parròquies de la Conca 
de Barberà, l’Alt Camp i Urgell– Garrigues. Durant 

dotze anys, de 2001 a 2013, va ser el rector de la parrò-

quia de Sant Bartomeu de Roda de Berà des d’on va ser 

nomenat rector de Coma-ruga fins a la seva mort. 

El dissabte a la tarda es va celebrar a Coma-ruga la mis-

sa funeral que presidí l’arquebisbe Joan Planellas, acom-

panyat d’un bon nombre de preveres de l’arquebisbat i 

de fidels, especialment de les parròquies de Roda, Coma

-ruga i El Vendrell, i la família de Mn. Armand. 

Fragment de l’homilia de l’arquebisbe:   

«La crueltat de la pandèmia que sofrim ens ha colpejat amb força amb la mort del 

nostre estimat mossèn, com ho va fer ja a la primera onada, aquí a El Vendrell, amb Mn. Jo-

sep M. Barenys. La pandèmia ens fa experimentar l'experiència radical de la pròpia insufici-

ència. La nostra pobra vida ens fa anar pel món, d'ací i d'allà, com cecs, recolzats en el nostre 

bastó blanc dels cinc sentits, desitjosos de ser, desitjosos de protegir i d'omplir la nostra vida 

i, al capdavall, desitjosos d'eternitat. Però en la mort de les persones estimades, en la mort 

gairebé sobtada de Mn. Armand, experimentem la radical limitació de la nostra condició hu-

mana i, al mateix temps, palpem la possibilitat de no ser més, de ser com l'herba del camp. 

Perquè, com afirma el Salm l03, que avui hem resat i cantat, «la vida de l'home dura com 

l'herba, floreix com la flor dels camps; desapareix quan hi passa la ventada, i ni és coneix el 

lloc on era». La mort de les persones estimades posa al nostra davant l'experiència de la nos-

tra pròpia mort, «d'assemblar-nos al bestiar de qui no es parla més» –com afirma també el 

Salm 49. La mort posa al nostre davant una por de tipus únic: És la por a no viure més, la por 

a fondre'ns, la por a desfer-nos, la por a ser com la palla escampada pel vent I és llavors quan 

ens cal retornar a la Paraula de 

Déu. És llavors quan cal que retro-

bem el nostre nord.  

És llavors quan sentim, 

com avui, la necessitat d'amarar-

nos dels passatges de l'Escriptura, 

per tal que la nostra pobra fe sostin-

gui la nostra prova. «Les ànimes 

dels justos estan en mans de Déu», 

hem escoltat a la primera lectura. 

Quin consol tan gran experimentem 

amb l'afirmació del llibre de la Sa-

viesa. La Providència divina té cura 

de nosaltres. La nostra vida està a 

les mans de Déu». 

Diumenge 14 de febrer. 

Mans Unides. Campanya contra la Fam en el món. 



21: Pro populo; Rosa Güixens Dilluns 22: 
ànimes del purgatori Dimarts 23: Antonio 
Plasa Dols Dimecres 24: Josep Coral Ferré 
Dijous 25: - Divendres 26: Miquel Rossell 
Dissabte 27: Salvadora Mercader, Josep i 
Anna Guivernau; Ezequiel Jané Palau. 

Intencions de les misses  
 

Dissabte 13: Jordi Montserrat Roig; Josep Ribas 
Canals; Carmen Laguna Salvador Diumenge 14: 
Pro populo; Vicente Pérez Martínez; Jaume Ur-
gell Gené; Maria Urgell Gené Dilluns 15: Juan 
Cantelar Diport Dimarts 16: Antonio Plasa 
Dols; Josep Maria Jané (aniv) i Mercè Berga; Fa-
mília Inglada Pros Dimecres 17: Maria Rigol Vi-
ves (6è aniv); Joan Bové Segarra (28 aniv) Di-
jous 18: Teodoro Gallego Castejón; Linda Lima 
Pereira; Joan Palau Cendrós Divendres 19: àni-
mes del purgatori Dissabte 20: - Diumenge 

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 31: Eduarda Galván García; An-
tonio Plasa Dols; Lluís Cordero Fernández; 
Rosa Coll Reixach FEBRER Dia 2: Enrique 
Simón Martín Dia 3: Ana Bravo Moreno; 
Dia 4: Joaquim Gargallo Tena Dia 6: Juan 
Ruiz Sánchez. Dia 8: Teresa Galicia Alsina; 
Catalina Fernández Cuadrado; Antonio 
Martorell Silué; Dia 10: Cèlia Romeu Fors. 
Dia 11: Encarnación Rayo Domínguez. 

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

Dimecres de  

Cendra 

Celebració de         
l’Eucaristia a les 9h. 
i a les 19h, amb im-
posició de la cendra. 
 

Primer diumenge 

de Quaresma 

Celebració de         
l’Eucaristia a Sant 
Vicenç a les 13h. 

 
Via Crucis  

Enguany se celebra-
rà la pregària del 

Viacrucis els diven-
dres de Quaresma a 

les 19’30h. 

Quaresma 2021 

Quan Jesús anuncia als seus deixebles la seva passió, mort i resurrec-
ció, per a complir amb la voluntat del Pare, els revela el sentit profund 
de la seva missió i els exhorta a associar-s’hi, per a la salvació del món. 
Recorrent el camí quaresmal, que ens conduirà a les celebracions pas-
quals, recordem Aquell que «s’abaixà i es féu obedient fins a la mort, i 
una mort de creu» (Fl 2,8). En aquest temps de conversió renovem la 
nostra fe, saciem la nostra set amb l’“aigua viva” de l’esperança i rebem 
amb el cor obert l’amor de Déu que ens converteix en germans i germa-
nes en Crist. La nit de Pasqua renovarem les promeses del nostre Bap-
tisme, per a renéixer com a homes i dones nous, gràcies a l’obra de l’E-
sperit Sant. No obstant, l’itinerari de la Quaresma, igual que tot el camí 
cristià, ja es troba sota la llum de la Resurrecció, que anima els senti-
ments, les actituds i les decisions de qui desitja seguir Crist. 
El dejuni, la pregària i l’almoina, tal com els presenta Jesús en la seva 

predicació (cf. Mt 6,1-18), són les condicions i l’expressió de la nostra 

conversió. La via de la pobresa i de la privació (el dejuni), la mirada i els 

gestos d’amor vers l’home ferit (l’almoina) i el diàleg filial amb el Pare 

(la pregària) ens permeten encarnar una fe sincera, una esperança viva 

i una caritat operant. 

Papa Francesc 

Notícies de la Llar Santa Anna 

La Fundació Llar Santa Anna ha rebut 
la donació d’una casa del carrer Dr. 
Olivé que el Patronat de la Fundació 
vol transformar en un Centre de Dia 
per a la gent gran, que portarà el nom 
de Carme Cardó.  

Baptismes 

Ha rebut el sagrament 
del baptisme el nen Da-
rek Yandel Delgado 
Martínez el diumenge 
6 de febrer 


