
 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 20 de juny al 3 

juliol de 2021 

Número  530 

 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 castellà 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Sant Salvador de Mar  

Celebració de             

l’Eucaristia el dissabte 

a les 20h. 

Comunicat sobre la Llei de l’eutanàsia dels Bisbes de Catalunya 

  

Després d’un extens col·loqui sobre la imminent entrada en vigor de la Llei espanyola de 
l’eutanàsia així com la necessitat d’establir un correcte document de voluntats anticipades 
i també de les possibilitats d’objecció de consciència per part dels professionals sanitaris, 
els Bisbes de Catalunya a la seva reunió del 16 de juny de 2021 van aprovar aquest Comu-
nicat: 
«El dia 25 de juny entrarà en vigor la Llei Orgànica 3/2021 de regulació de l’eutanàsia. No 
és fàcil ni senzill abordar el final de vida ni el patiment. L’Església Catòlica, des dels seus 
orígens, ha tingut cura de les persones en situacions d’especial fragilitat i vulnerabilitat 
tant en l’àmbit sanitari com social. És des d’aquest compromís de servei constant a la soci-
etat que vol oferir una paraula davant l’eutanàsia. 
L’Església Catòlica demana la promoció de les cures pal·liatives i el desplegament efectiu 
de la llei de dependència, donant realment cobertura a les necessitats dels malalts i les 
seves famílies. Davant les situacions de patiment i de final de la vida, és clau l’atenció inte-
gral, abordant patiment físic, psicològic, espiritual i social, i no perllongant la vida per tots 
els mitjans possibles. 
En aquest context, és important clarificar que no són eutanàsia aquelles accions, com la 
sedació, encaminades a mitigar el dolor o altres símptomes ni tampoc no ho són la retira-
da o no aplicació de tractaments desproporcionats, inadequats o fútils. L’objectiu de l’eu-
tanàsia és acabar amb la vida de la persona de forma directa i intencional. Des de la con-
vicció que la vida és un do de Déu que cal respectar, el compromís de l’Església és el d’a-
judar les persones a viure més d’acord amb la seva dignitat intrínseca i afavorir el seu ma-
jor benestar, especialment en situacions de proximitat de la mort o de sofriment. 
Aquestes situacions representen un desafiament per a malalts i famílies. És desitjable re-
flexionar-hi des dels propis valors i creences, i deixar-ne constància per escrit en el Docu-
ment de Voluntats Anticipades, on es pot especificar tant el rebuig a l’eutanàsia com a les 
accions destinades a perllongar el procés de mort. En aquest sentit suggerim signar el Do-
cument de Voluntats Anticipades elaborat per la Conferència Episcopal Espanyola i que, 
properament, es facilitarà a les parròquies i comunitats amb les degudes orientacions. 
Altrament, recomanem als professionals sanitaris que es plantegin el seu dret d’objecció 
de consciència davant d’aquesta llei». 

XXV aniversari de l’ordenació 

presbiteral de Mn. Norbert 

El dimecres 30 de juny s’escau el 
XXV aniversari de l’ordenació 

presbiteral de Mn. Norbert. A l’eu-
caristia de les 19h celebrarà l’acci-

ó de gràcies per aquests anys de 
ministeri al servei del poble de 

Déu. 
 

Fi de curs. Escola Sagrat Cor 

Com cada any, els alumnes dels 
cursos d’ESO i Batxiller del 
Col·legi Sagrat Cor celebren la 
festa de fi de curs, durant la qual 
també dediquen un temps a la 
celebració de l’Eucaristia o a una 
celebració de la litúrgia de la Pa-
raula. 

24 de juny. Solemnitat del naixement de 

Sant Joan Baptista 
Celebració de l’Eucaristia a les 9h en català  

i a les 10’30 en castellà. 



Mercader, Josep i Anna Guivernau; Pedro Medina 
Velasco Dimecres 30: Pedro Medina Velasco  Di-
jous 1: Família Rovira Costas; Maria, José i Daniel; 
Pedro Medina Velasco Divendres 2: Pedro Medina 
Velasco Dissabte 3: Maria Montserrat Nin Salvó; 
Montserrat Morgades; Pedro Medina Velasco. 

Intencions de les misses  
 

Diumenge 20: Pro populo; Benvingut Magriñà i Maria 
Garriga; Pedro Medina Velasco; Mari Carmen Sanz Arru-
fat Dilluns 21: Lluís Hernández Chies; Pedro Medina Ve-
lasco Dimarts 22: Catalina Teixeira (2n aniv) Pedro Me-
dina Velasco Dimecres 23: Pedro Medina Velasco Di-
jous 24: Joan Cardó Ballart; Joan Magriñà i Maria Boada; 
Joan Rossell Altet; Pedro Medina Velasco Divendres 25: 
Pedro Medina Velasco Dissabte 26: Lluís Medina Valen-
cia (1 mes) Pedro Medina Velasco Diumenge 27: Pro po-
pulo; Pedro Medina Velasco  Dilluns 28: Antonio Plasa 
Dols; Pedro Medina Velasco  Dimarts 29: Salvadora 

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 + 

JUNY Dia 4: Rafael Rodríguez Alés. Dia 8: Ricard Solà Casas. Dia 
11: Victoriano Galán Escribano; Jordi Font Palà. Dia 17: Julián 
Monclús Montes; Teodoro Hernández Quiles.  

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

Baptismes 

Han rebut el sagra-
ment del baptisme  
El nen Nicolás Gar-
cía Montoro el di-
vendres 11 de juny; 
El nen Enzo Marín 
Paco el dissabte 12 
de juny; 
La nena Kayla Cas-
telo Sevillano el 
diumenge 13 de 
juny. 

Restauració Retaule Sant Josep 

Llistat de donatius  

Han fet la primera comunió 

Dissabte 5 de juny: Paula Oliva Peña; 
Pau Forgas Fresno; Yanira Fabre Aréva-
lo; Valeria Luna Gurrera; Mariona Mar-
tínez Pino; Héctor Carmona Chico; Àlex 
Carmona Chico. 
Dissabte 12 de juny: Izan García Ro-
mero; Azahara Fernández Jaén; Alex 
Azuaga Arroyo; Martí Figueras Alonso; 
Rita López Castillejo; Anna Figueras Vir-
gili; Lucía López Enríquez. 
Diumenge 13 de juny: Joan Gutiérrez 
Moreno; Nerea Castelló Sevillano; Izan 
Baltá Costelo; Gala Català Gómez; Víctor 
Chacón Gion; Eva Ortoll Ambròs; Irune 
Asencio Alonso 

Projecte Filigra-

na de Càritas 

Total donatius fins avui:   9.005€ + 1.224,65€ (concert)= 10.229,65€ 

51 50 6 de juny 

52 100 7 de juny 

53 350 8 de juny 

Hem celebrat el dia de la Caritat 

Com es habitual, el dia de Corpus Christi, hem celebrat la jornada de Càritas. 
Enguany un grup de membres de la junta i de voluntaris van situar una para-
deta informativa a les portes de l’Església tant el dissabte al vespre com tot el 
diumenge al matí i van donar informació a tothom qui s’hi apropava així com 
també la memòria de Càritas parroquial del Vendrell del 2020. La setmana 

següent, la Junta de Càritas es va reunir a la sa-
gristia de la parròquia per tractar el projectes de 

cara al curs vinent. 
La col·lecta d’aque-
st dia per a Càritas 
va ser de 586€. A 
Sant Salvador de 
Mar es recolliren 
280€ 

Música a la parròquia del Vendrell 

El divendres, 11 de juny es portà a terme 
un concert a càrrec de la soprano Grisel-
da Ramón, el tenor Josep Anton González 
i l’organista Àlex Jordi amb el títol L’orgu-
e i l’espiritualitat en la música, organitzat 
pels Amics de l’Orgue. 


