
 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 9 al 22 de maig 

de 2021 

Número  527 

 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. 

Primer aniversari de la mort de Mn. 

Josep Maria Barenys. 

 
El diumenge 25 d'abril, es va escaure 
el primer aniversari de la mort del qui 
fou rector de la parròquia de Sant Sal-
vador del Vendrell, Mn. Josep Maria 
Barenys Capellades, que morí a causa 
de la pandèmia de coronavirus a l'hos-
pital comarcal del Vendrell. 
En aquell moment, a causa del confina-
ment no es van poder celebrar les exè-
quies que corresponien i només es va 
poder fer un senzill respons al cemen-
tiri en presència de tres familiars, tal i 
com establia la normativa. 
La parròquia del Vendrell, ha volgut 
celebrar el primer aniversari de la 
mort de Mn. Barenys i ha presidir l'eucaristia dominical al sr. Arquebisbe de 
Tarragona, Mons. Joan Planellas i Barnosell. Han participat a l'eucaristia la 
germana de Mn. Josep Maria, Montserrat Barenys, les seves nebodes i altres 
familiars. També ha assistit l'alcalde de la vila, Sr. Kenneth Martínez. 
L'arquebisbe va dir que «que la vida de Mn. Barenys va ser tota una vida de-
dicada, com a bon pastor, a aquesta parròquia. Fins i tot, quan a l'any 2011 
deixà el càrrec, va continuar a El Vendrell durant quasi deu anys més, 
col·laborant amb generositat en l'atenció dels malalts, en les celebracions de 
l'eucaristia i en molts altres serveis». Va fer una relació de totes les parrò-
quies que havia servit i va afegir: «Desitjo agrair al Senyor la vida sacerdotal 
plena de Mn. Barenys, la seva entrega, generositat de cor i la seva estimació 
a l'Església. Que el Senyor li tingui en compte les seves bones obres, que en 
les seves mancances li mostri la seva misericòrdia, que li doni la recompen-
sa dels justos, i que tot el que va predicar i ensenyar amb gran intel·ligència, 
ho pugui ara viure plenament». 
En acabar la celebració, el rector de la parròquia Mn. 

Norbert Miracle, va recordar Mn. Barenys com el bon 

pastor que durant cinquanta anys va servir El Vendrell 

incansablement. «Molt abans de què es parlés d'Esglé-

sia en sortida, Mn. Josep Maria va portar l'Església als 

carrers i les places de la vila, com un pastor que guiava 

el poble a vegades davant seu obrint camí, a vegades 

darrera perquè ningú perdés el pas, i sempre enmig del 

seu poble. Fins i tot a l'últim moment, va morir a l'hos-

pital al costat d'altres fidels de la parròquia també ma-

lalts». 



Dimarts 18: Linda Lima Pereira; Joan Palau 
Cendrós; Teodoro Gallego Castejón Dimecres 
19: ànimes del purgatori Dijous 20: Hna. Ra-
quel Sánchez; Pere Pros Sonet Divendres 21: 
Joaquim Bo Domingo (10 aniv) Dissabte 22: 
Maria Batet Rull de Socias. 

Intencions de les misses  
 

Diumenge 9: Pro populo; Pepeta Nin i Paco Carné; 
Joaquín López Rubio (1 aniv) Dilluns 10: Antonio 
Plasa Dols; Enrico Zarone Puglielli Dimarts 11: Ma-
ria Mercader Català; Maria Garriga Cañellas Dime-
cres 12: María Ángeles Collado Izquierdo; Remei 
Esteban Nin Dijous 13: ànimes del purgatori; Car-
men Laguna Salvador Divendres 14: Hna. Raquel 
Sánchez Dissabte 15: Família Rovira Costas; Juan 
Cantelar Diport Diumenge 16: Pro populo; Josep 
Diaz Miró (9è aniv) Dilluns 17: Antonio Plasa Dols; 

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 23: Joan Jané Jané. Dia 25: Antonio Ferrero Madueño. Dia 
27: Rafael Muñoz Jiménez. Dia 28: Maria del Remei Esteban Nin. Dia 
29: Josep Virgili Bosch  
MAIG Dia 4: Teresa Olivé Rovirosa.  

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

Baptismes 

Han rebut el sagrament 
del baptisme les nenes 
Lucía López Enríquez i 
Nerea Pascual Escolar 
el divendres 30 d’abril; 
La nena Sarai Rojas 
Pacheco el dissabte 1 
de maig 

Restauració Retaule Sant Josep 

Llistat de donatius fins avui 

Primeres comunions 

Al mes de maig està pre-
vist realitzar celebraci-
ons de primera comunió 
els diumenges 9, 16, 23 
i 30 a les 12 del migdia i 
el dissabte 15 a les 19h. 

Amonestacions 

Han projectat rebre el sa-
grament del matrimoni 
Luís Fuentes Llosa natu-
ral d’Esplugues de Llobre-
gat i veí del Vendrell amb 
Iris Mestre Rocha, natural 
de Santa Coloma de Gra-
menet i veïna del Vendrell 

50 25 d’abril 13.  

100 28 d’abril 14.  

50 29 d’abril 15.  

50 29 d’abril 16.  

150 30 d’abril 17.  

20 30 d’abril 18.  

50 2 de maig 19.  

50 2 de maig 20.  

200 3 de maig 21.  

100 6 de maig 22.  

50  6 de maig 23.  

Concert 

El dia 30 d’abril vàrem poder escoltar 
un magnífic concert a càrrec del Cor 
Joves Veus del Vendrell i Berenguer 
Montserrat a l’orgue, sota la direcció 
de Xavier Solé. Les peces musicals que 
s’interpretaren ressalten aspectes de la 
vida de Maria, com l’anunciació (Ave 
Maria), i la majoria són oracions i llo-
ances com salves, cançons i himnes a la 
Verge Maria.  


