
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                
18’00h (català) 

19’00h (castellano)  
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9h. 

10:30h (castellano),  

12h  

Dies feiners:                              
9h  

19’00h  

Del 14 al 27 de març 

de 2021 

Número  523 

 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 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 
Sant Josep, pare en la tendresa 

Josep va veure progressar Jesús dia rere dia «en enteniment i com es guanyava el favor de Déu i 

dels homes» (Lc 2,52). Com va fer el Senyor amb Israel, així ell «va ensenyar-lo a caminar i 

l’agafava pels braços: feia com els qui prenen un infantó i se l’acosten a la cara, o s’inclinava per 

donar-los l’aliment» (cf. Os 11,3-4). 

Jesús va veure la tendresa de Déu en Josep: «Com un pare s’apiada dels seus fills, el Senyor  

s’apiada dels fidels» (Sl 103,13). 

A la sinagoga, durant la pregària dels Salms, Josep certament haurà escoltat el ressò que el Déu 

d’Israel és un Déu de tendresa, que és bo per a tothom i que «estima entranyablement tot el que 

ell ha creat» (Sl 145,9). 

La història de la salvació es compleix creient «contra tota esperança» (Rm 4,18) a través de les 

nostres febleses. Moltes vegades pensem que Déu es basa només en la part bona i vencedora de 

nosaltres, quan en realitat la majoria dels seus designis es realitzen a través i malgrat la nostra 

debilitat. Això és el que fa que sant Pau digui: «Perquè no m’enorgulleixi, m’ha estat clavada 

una espina a la carn: és un enviat de Satanàs que em bufeteja perquè no m’enorgulleixi. He de-

manat tres vegades al Senyor que me n’alliberi, però ell m’ha donat aquesta resposta: “En tens 

prou amb la meva gràcia. El meu poder ressalta més, com més febles són les teves forces”» (2 

Co 12,7-9). 

Si aquesta és la perspectiva de l’economia de la salvació, hem d’aprendre a acceptar la nostra 

feblesa amb intensa tendresa. 

El Maligne ens fa mirar la nostra fragilitat amb un judici negatiu, mentre que l’Esperit la treu a la 

llum amb tendresa. La tendresa és la millor manera per a tocar allò que és fràgil en nosaltres. El 

dit que assenyala i el judici que fem dels altres són sovint un signe de la nostra incapacitat per 

acceptar la nostra pròpia feblesa, la nostra pròpia fragilitat. Només la tendresa ens salvarà de 

l’obra de l’Acusador (cf. Ap 12,10). Per aquesta raó és important trobar-nos amb la Misericòrdia 

de Déu, especialment en el sagrament de la Reconciliació, tenint una experiència de veritat i ten-

dresa. Paradoxalment, fins i tot el Maligne pot dir-nos la veritat, però, si ho fa, és per a condem-

nar-nos. Sabem, però, que la Veritat que ve de Déu no ens condemna, sinó que ens acull, ens 

abraça, ens sosté, ens perdona. La Veritat sempre se’ns presenta com el Pare misericordiós de la 

paràbola (cf. Lc 15,11-32): ve al nostre encontre, ens retorna la dignitat, ens posa novament 

dempeus, celebra amb nosaltres, perquè «aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida, estava 

perdut i l’hem retrobat» (v. 24). 

També a través de l’angoixa de Josep passa la voluntat de Déu, la seva història, el seu projecte. 

Així, Josep ens ensenya que tenir fe en Déu inclou a més creure que Ell pot actuar fins i tot a 

través de les nostres pors, de les nostres fragilitats, de la nostra feblesa. I ens ensenya que, enmig 

de les tempestes de la vida, no hem de tenir por de cedir a Déu el timó de la nostra barca. A ve-

gades, nosaltres voldríem tenir-ho tot sota control, però Ell té sempre una mirada més àmplia. 

 

De la carta  Patris corde del papa Francesc 

Tridu en honor a Nuestro Pa-

dre Jesús de las Penas: 

Es va celebrar els dies 5, 6 i 7 

de març 



nals; Montserrat Socias Gondolbeu; Josep Sal-
vó; Josep Bové; Josep Ollonarte Guasch; Josepa 
Güell Dissabte 20: família Sumoy Sentís Diu-
menge 21: Pro populo; Família Plana Vicente 
Dilluns 22: Benvingut Magriñà i Maria Garri-
ga; José Ant. García Pardeza Dimarts 23: Anto-
nio Plasa Dols Dimecres 24: Demetri Hernán-
dez Ramon (aniv) Dijous 25: Família Sumoy 
Sentís Divendres 26: José Almonacid Yuste 
(1aniv); Maria Dolors Salvó Marcillas; Difuntes 
de la Soledat i Sant Sepulcre: Montserrat Solé 
Ferré; Montserrat Socias Gondolbeu; Araceli 
Ruiz Rebollo; Maria Rosa Morgades Aluges  
Dissabte 27: Jaume i Xavier Perelló. 

Intencions de les misses  
 

Dissabte 13: Carmen Laguna Salvador Diumenge 
14: Pro populo; Matilde i Mn. Ramon Timoneda; 
Mercedes Madriles Izquierdo (aniv); Sebastián Cas-
tillo (1aniv) Dilluns 15: Juan Cantelar Diport; Famí-
lia Rovira Costas; Pilar Heras Allué (aniv) Dimarts 
16: Antonio Plasa Dols Dimecres 17: ànimes del 
purgatori Dijous 18: Linda Lima Pereira; Joan Palau 
Cendrós; Teodoro Gallego Castejón (1aniv); Antonio 
Barragán Bustamante (1aniv) Divendres 19: Josefi-
na Cardó i Soler; Josep Caralt (fill i net); família Fi-
gueras Mitjans; Josep Diaz Miró; Josep Poca 
Gaya;Benvingut Magriñà Boada; família Julivert Vi-
diella; Margarita Vidiella Alberich; Josep Ribas Ca-

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 26: Rosa Maria Carné Rosell Dia 27: 
Miquel Folch Capdevila MARÇ Dia 4: Constantina 
Avelina Fernández García.  

Via Crucis  

Enguany se celebrarà el 
pietós exercici del Via-
crucis els divendres de 
Quaresma a les 19’30h. 

HORARIS SETMANA SANTA I PASQUA 

DIUMENGE DE RAMS  27 i 28 de Març 
 Vigília - Eucaristia a les 18h (en català) i a les 19h (en castellà) 
 Vigília - Eucaristia a les 20h a Sant Salvador de Mar 
 Eucaristia i Benedicció de Rams a les 9h (català), a les 10’30h 

(castellà) i a les 12h (català). La benedicció es farà a la porta de         
l’església. 

 Eucaristia i Benedicció de Rams a Sant Vicenç de Calders a les 13’15h. 
 Via Crucis a les 19h. 
 
DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES. 29, 30 i 31 de Març 
 Eucaristia a les 9h i a les 19h. 
 Confessions cada dia abans i després de la missa. 
 
DIJOUS SANT. 1 d’Abril 
 Eucaristia del Sopar del Senyor a les 18h (en castellà) i 20h (en català) 
 
DIVENDRES SANT. 2 d’Abril 
 Ofici de lectura a les 10h. 
 Via Crucis  a les 11h. 
 Celebració de la mort del Senyor a les 17h. (en castellà) i a les 19h. (en 

català) 
 
DISSABTE SANT. 3 d’Abril 
 Ofici de lectura i ofrena floral a la Mare de Déu de la Soledat a les 11h. 
 
PASQUA DE RESURRECCIÓ. 3 i 4 d’Abril 
 Vetlla Pasqual, el dissabte a les 20h. 
 Eucaristia a les 10’30h. (castellà) i a les 12h. (català) 
 Eucaristia a les 13’15h. a Sant Vicenç de Calders 
 Eucaristia a les 19h. a Sant Salvador de Mar 
 
DILLUNS DE PASQUA. 5 d’Abril 
 Eucaristia a les 9h. 

Voluntariat a Càritas 

Ens calen voluntaris per 

al projecte Filigrana de 

Càritas. Disponibilitat als 

matins, preferentment  

que no estiguin dintre dels 

grups de risc.  

Dissabte 13  
Noces d’Or de Sal-
vador Poch i Ma-

ria Carme Bonjoch 


