
 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 28 de febrer al 

13 de març de 2021 

Número  522 

 Rosari  

De dilluns a divendres a les 

18’30h 

 Confessions 

Abans de la celebració de l’E-

ucaristia 

 Adoració al Santíssim 

Dijous a les 18’30h. 

 Despatx parroquial 

Divendres a les 19’30h 

C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell 

977661419 

 

Rector, Mn. Norbert Miracle 

610427728 

Vicari, Mn. Antonio Rodríguez 

601149218 

Diaca, Mn. José Antonio Fer-

nández 606112025 

parroquiavendrell@yahoo.es 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 
Quaresma 2021 

En aquest temps de Quaresma, acollir i viure la Veritat que es va manifestar en Crist 
significa abans que res deixar-se prendre per la Paraula de Déu, que l’Església ens 
transmet de generació en generació. Aquesta Veritat no és una construcció de l’int-
l·lecte, destinada a unes poques ments escollides, superiors o il·lustres, sinó que és 
un missatge que rebem i podem comprendre gràcies a la intel·ligència del cor, obert a 
la grandesa de Déu que ens estima abans que nosaltres mateixos en siguem consci-
ents. Aquesta Veritat és Crist mateix que, assumint plenament la nostra humanitat, es 
va fer Camí —exigent però obert a tots— que duu a la plenitud de la Vida. 
La Quaresma és un temps per a creure, és a dir, per a rebre Déu a la nostra vida i per-
metre-li “fer estada” en nosaltres (cf. Jn 14,23). Dejunar significa alliberar la nostra 
existència de tot el que ens fa nosa, fins i tot de la saturació d’informacions —
veritables o falses— i productes de consum, per tal d’obrir les portes del nostre cor a 
Aquell que ve a nosaltres pobre de tot, però «ple de gràcia i de veritat» (Jn 1,14): el 
Fill de Déu Salvador. 

Del missatge per a la Quaresma del papa Francesc 

Mans Unides 

Col·lecta: 1.000€ 

Donatiu: 500€ 

Total: 1.500 € 

Reunió del Consell Parroquial 

El dijous 25 de febrer es va cele-
brar la reunió del consell parro-
quial de pastoral. Aquesta vega-
da es va fer a l’església parroqui-
al a causa de les restriccions sa-
nitàries. Mn. Norbert va fer una 
presentació de la situació actual 
de les activitats parroquials, des-
tacant les dificultats que ha comportat la pandèmia, especialment en l’àmbit 
de la catequesi d’adults, de confirmació i d’infants. Va assenyalar el treball que 
les catequistes continuen fent a través de les xarxes socials amb les famílies 
dels nens i nenes. També va exposar altres projectes que s’estan iniciant, com 
ara la futura restauració de l’altar de Sant Josep. 
El sr. Joan Salvador Palau va presentar els comptes parroquials de l’any 2020, 
que han resultat més minvats a causa de la crisi econòmica. 

Reunió de Càritas Arxiprestal 

El dijous 25 de febrer es van reunir 
telemàticament les diferents respon-
sables de les càritas parroquials de 
l’arxiprestat del Baix Penedès. A la 
reunió hi va ser també l’arxiprest, 
Mn. Norbert, el director de Càritas 
Diocesana, Sr. Salvador Grané amb 
dos membres del seu equip, i les tèc-

niques socials de Càritas parroquial Diana i Maria dels Àngels. En representació 
de la nostra parròquia hi va ser la directora de Càritas El Vendrell, Maria Carme 
Perelló Timoneda.  
A la reunió es va fer un repàs de la situació actual a les nostres Càritas i de les 
possibles actuacions en favor dels qui es troben en situació de dificultat, especi-
alment en aquests moments de crisi sanitària i econòmica.  

Voluntariat a Càritas 

Ens calen voluntaris per 

al projecte Filigrana de 

Càritas. Disponibilitat 

als matins, preferent-

ment  que no estiguin 

dintre dels grups de risc.  

Triduo en honor a     

Nuestro Padre Jesús 

de las Penas:  

divendres 5 de març a 

les 19 h, dissabte 6 de 

març a les 19 h i diu-

menge 7 de març a les 

12 h.  



Diumenge 7: Pro populo; Frederic Pellicer; 
Andrés Sánchez Giménez Dilluns 8: Miquel 
i Joan Rossell Dimarts 9: Antonio Plasa 
Dols Dimecres 10: ànimes del purgatori 
Dijous 11: Maria Mercader Català; Maria 
Garriga Cañellas; Francisco Ginés, Cecília 
Amorrich i Dolors Molinari Divendres 12: 
Dolors Soler i Solé (aniv); Maria de los Án-
geles Collado Izquierdo Dissabte 13: àni-
mes del purgatori. 

Intencions de les misses  
 

Diumenge 28: Pro populo; Maria Montserrat 
Facundo Bigas i família; Andrés Sánchez Gimé-
nez; Ivonne Paola Mendoza Rodríguez i Grace 
Martínez Mendoza MARÇ Dilluns 1: Demetri 
Hernández i Ramon; família Rovira Costas; Ma-
ria, José i Daniel Dimarts 2: Antonio Plasa Dols; 
Àngela Sonet Benach (1r aniv) Dimecres 3: Ma-
ria Montserrat Nin Salvó; Maria Rosa Valls Bar-
dina Dijous 4: Josepa Galofré Constantí (23 
aniv) Divendres 5: - Dissabte 6: Benvingut Ma-
griñà Boada; Manuela Morcillo Nieto (aniv)

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp@ caritasdtarra-

gona.cat 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

De dilluns a divendres 

de 9:00h. a 12:00h. 

Rober Filigrana: 

De dilluns a divendres 

de 9:00h. a 12:00h. 

Recollida de roba  

Dimarts i Divendres 

de 9h. a 12h. 

Defuncions + 

FEBRER Dia 13: Antònia Ferran Puyo 
Dia 16: Carmen Tejada González; Dia 
20: Josefa Espinosa Racero; Maria Vidal 
Peña Dia 22: Andrés Racero Romero; Jo-
sé del Valle Hidalgo; Dolores Moreno 
Manzano.  

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

Via Crucis  

Enguany se ce-
lebrarà el pie-
tós exercici del 
Viacrucis els 
divendres de 

Quaresma a les 
19’30h. 

Confraria de la Mare de Déu de Montserrat 

Estimats Confrares,  
Recorrem un any més el camí de la Quaresma cap a la Pasqua. Aquest any el Papa 
Francesc ens ha proposat la figura de Sant Josep, l'espòs de Maria, com a exemple i 
companyia en el nostre recorregut humà i espiritual com a deixebles de Jesús.  
En l'evangeli de sant de Lluc veiem com Josep i Maria perden Jesús a Jerusalem du-
rant la festa de Pasqua i el troben més tard, al cap de tres dies, al Temple. Encara 
que aquest episodi es refereix a la infància de Jesús és sens dubte un signe d’allò 
que en la plenitud de la seva edat el Senyor durà a terme. Sant Josep va viure l'an-
goixa de perdre el Senyor, ell que tenia la responsabilitat paterna de la seva custò-
dia.  
El primer que podem aprendre d'aquest passatge evangèlic és que la Pasqua té 
sentit si la fem amb Jesús i Maria, si la vivim en Crist i amb l'Església. Acompanyar 
el Senyor, encara que el sentit més profund de la seva passió i mort se'ns escapi, és 
el camí per aprendre a ser deixebles com ho van ser ell i la seva esposa, la Verge 
Mare. Any rere any van anar aprenent de Jesús a adorar el Senyor en esperit i en 
veritat, donant-li gràcies pel do de la salvació a través de la història del poble esco-
llit i oferint les seves vides com a primícia del nou Israel naixent.  
Nosaltres, com ells, no entenem el motiu de la seva absència, de la seva passió, de 
la seva mort, com la passió i mort de tants innocents o la pandèmia que avui afli-
geix el món, però res d'això no altera el pla de salvació de Déu que segueix fent bri-
llar el sol cada matí sobre justos i injustos.  
Com sant Josep i la seva esposa, Maria, ens alegrem de recobrar el Crist viu, al tem-
ple; nosaltres en cada acció litúrgica de l'Església, però sobretot en cada eucaristia. 
La missa acaba amb el mandat d'anunciar l'evangeli; és la nostra manera de custo-
diar el misteri de Déu en el món.  
Que la Pasqua, en aquest Any dedicat a Sant Josep, sigui com aquella viscuda per ell 
i la seva esposa, Maria, una pasqua que deixava entreveure ja el misteri de Crist i 
de les coses del Pare.  
Des el santuari de Montserrat ens unim a tots els confrares en la devoció a la Mare 
de Déu, sota l’advocació estimada de Montserrat, desitjant que la setmana santa i la 
Pasqua sigui per a tots un creixement en l'amor de Jesucrist el seu Fill estimat.  
Esperant dies millors en els quals puguem manifestar públicament la nostra devo-
ció com a testimoni de vida i una bella acció evangelitzadora.  
Als peus de la Moreneta,  

P. Joan M. Mayol Director de la Confraria  

Baptismes 

Ha rebut el sagra-
ment del baptisme 
la nena Maria Tra-
ver Cañellas el diu-
menge 14 de febrer. 


