
 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 25 d’abril al 8 de 

maig de 2021 

Número  526 

 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 a 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 17h. 

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 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Sant Salvador de Mar  

Celebració de             

l’Eucaristia el dissabte a 

les 20h. 

Confraria de la Mare de Deu de Montserrat 

 
Benvolguts,  
La situació extraordinària que encara vivim, en 
la qual la mobilitat en el territori és restringida, 
és una ocasió perquè la Confraria, a través de les 
seves Delegacions a les Parròquies, faci present 
el goig i l’esperança de la festa de la Mare de Déu 
de Montserrat. La pregària de l’Església, les tra-
dicions populars i les iniciatives socials que sus-
cita la caritat són els millors elements per dur a 
terme el fi mateixos de la Confraria que és fer 
conèixer i estimar la Moreneta, i amb ella unir 
els homes i dones d’aquesta terra amb cor de 
germans. La celebració de la festa al Santuari de Montserrat serà con sempre al 
ritme de la pregària de la Comunitat benedictina, de les eucaristies de la Vetlla i la 
del dia, del cant de la Salve i el Virolai de l’Escolania i del res del sant rosari. Totes 
aquestes celebracions les podeu seguir per mitjà dels diversos canals de la xarxa 
audiovisual local (XAL) i per Montserrat TV. La Vetlla de Santa Maria, enguany 
començarà a les 21.30 h. La participació presencial, per raó del toc de queda vi-
gent, queda reservada a les persones que s’allotgen la nit del 26 al 27 d’abril a 
Montserrat.  
Tal com resa l’oració que el P. Abat va fer davant la Moreneta en motiu de la pan-
dèmia, desitgem per a tothom que en els cors dels qui compartim la incertesa del 
moment present sorgeixin la confiança i la serenitat d’un futur millor. Als peus de 
la Moreneta  

P. Joan M. Mayol Director de la Confraria  

Per exprés desig del Sant Pare, el mes 
de maig es dedicarà a una marató          
d’oració amb el tema «la comunitat 
pregava a Déu intensament» (Ac 12,5). 
La iniciativa implicarà de manera espe-
cial tots els santuaris del món, perquè 
promoguin entre els fidels, les famílies 
i les comunitats el rés del Rosari per 
invocar la fi de la pandèmia. 
Trenta santuaris representatius, repar-
tits per tot el món, guiaran l’oració ma-
riana, que serà transmesa en directe 
pels canals oficials de la Santa Seu a les 
18.00 hores (hora de Roma) de cada 
dia. 
El papa Francesc obrirà aquesta gran 
oració l’1 de maig i la conclourà el 31 
de maig. 
A la nostra parròquia, resem el rosa-
ri comunitàriament cada dia mitja 
hora abans de la missa de la tarda. 



Josefina Viñes Pascual, Josep González Pombó 
Dilluns 3: Maria Montserrat Nin Salvó Di-
marts 4: Mercè Recasens Rius (23 aniv); Anto-
nio Plasa Dols Dimecres 5: - Dijous 6: Benvin-
gut Magriñà Boada Divendres 7: - Dissabte 8: 
Maria Batet Rull de Socias. 

Intencions de les misses  
 

Diumenge 25: Pro populo; Mn. Josep Maria Barenys 
(1r aniv.) Dilluns 26: Antonio Plasa Dols; Angelina 
Bo Tanat i família;  Dimarts 27: Demetri Hernández 
i Ramon; Maria Montserrat Nin Salvó; Família Pelli-
cer Caralt Dimecres 28: Josep Poch Burgués Dijous 
29: Salvadora Mercader, Josep i Anna Guivernau Di-
vendres 30: -  
MAIG Dissabte 1: Família Rovira Costas; Maria, Jo-
sé i Daniel Diumenge 2: Pro populo; Frederic Pelli-
cer; Maria Garriga Cañellas; Modesta Viñes Pascual, 

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 + 

ABRIL Dia 9: José María Pascual Ramos. Dia 11: Joan 
Urgell Carcas. Dia 12: Carmen del Barco Zamora. Dia 
13: Lolita López Pardina. Dia 14: Teresa Novell Martí-
nez Dia 18: Joaquina Moreno Escudero. Dia 19: Francis-
co Manceras Rodríguez 

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

Baptismes 

Han rebut el sagra-
ment del baptisme 
les nenes Coral 
Mejías Gutiérrez i 
Ariadna Casado 
Curado el dissabte 
17 d’abril; 
La nena Carla Fer-
rer Ribas el diu-
menge 18 d’abril 

Any de Sant Josep 

Queda oberta 
la recepció de 
donatius per 
a la restaura-
ció de l’altar 
de Sant Josep, 
que anirem 
publicant al 
full informa-
tiu. 

Crida a nous 

voluntaris de 

Càritas 

Necessitem vo-
luntaris per al 
rober filigrana, 
per al suport 
dels cursos de 
castellà i per a la 
recepció dels 
locals de Càritas.  

Matrimoni 

 

Han rebut el sa-

grament del ma-

trimoni Marc 

Casado Pérez i 

Vanessa Cura-

do Mateos el 

d i s s a b t e  1 7     

d’abril 

100 8 d’abril 1.  

1.000 9 d’abril 2.  

50 10 d’abril 3.  

1.000 10 d’abril 4.  

600 12 d’abril 5.  

100 15 d’abril 6.  

100 16 d’abril 7.  

200 17 d’abril 8.  

20 17 d’abril 9.  

200 19 d’abril 10.  

400 20 d’abril 11.  

12.  30 21 d’abril 

Amonestacions 

Han projectat rebre 
el sagrament del ma-
trimoni Pablo Martí-
nez Turiso, natural 
de Burgos i veí del 
Vendrell amb Lidia 
Anta Moro, natural 
de A Coruña i veïna 
del Vendrell. 

Dia 1 de maig 

Enguany, a causa de les restriccions sanitàries no es podrà realitzar el 
romiatge que s’acostuma a fer a l’ermita de Sant Salvador. La imatge de 
la Mare de Déu serà a la parròquia els dies 1 i 2 de maig.  
Benvinguda sigueu Mare nostra, a l’església parroquial del Vendrell. 
Vós guardeu les nostres arrels cristianes a l’ermita ran de mar, dedi-
cada al vostre Fill, el Salvador. Allí hi teniu la vostra capella, que des 
dels inicis els nostres avantpassats invocaren amb el nom de Mare 
de Déu de Sant Salvador de Mar.  
Protegiu-nos i acompanyeu-nos avui i sempre, especialment en 
aquest temps de pandèmia. Vós que sou salut dels malalts i consola-
dora dels afligits empareu-nos, Verge gloriosa i beneïda. 


