
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                
18’00h (català) 

19’00h (castellano)  

Dies festius:                             
9h. 

10:30h (castellano),  

12h  

Dies feiners:                              
9h  

19’00h  

De l’1 al 14 d’agost 

de 2021 

Número  533 

 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’Eucaris-

tia el dissabte a les 20h.

(català) i el diumenge a 

les 20h. (castellà) 

Centre Maria i Josep 

El dia 16 de juliol, festa de la Mare de Déu del Carme, després de par-
ticipar en la celebració de l'eucaristia a la Parròquia, ens vàrem adre-
çar al recentment obert «Centre d'acollida Maria i Josep» per proce-
dir a la seva benedicció. El centre ha estat creat per l'Associació In-
fància Robada del Vendrell, formada per germanes carmelites missio-

neres teresianes i laics, que volen 
fer realitat el somni de poder faci-
litar un espai d'acollida, escolta i 
restauració de persones (adults, 
joves i nens) que viuen en situa-
ció de vulnerabilitat. 
Fem possible que cada persona 
que s'apropi a aquest centre es 
vegi reforçada en la seva dignitat.  

Hem celebrat la Festa Major de Santa Anna 

 

Enguany hem pogut celebrar amb solemnitat la Festa Major dedicada a la nostra 
patrona Santa Anna.  
L’ofici de festa major, al que hi assistiren el nombre màxim de fidels permesos pe 
causa de les restriccions, va ser presidit pel sr. rector Mn. Norbert i concelebrat 
pels mossens i diaques de la parròquia, i Mn. Josep Maria Alegret, rector de Llorenç. 
Va predicar una magnífica homilia el Dr. Jaume González Padrós, prevere de 
l’arquebisbat de Barcelona, rector de la parròquia de Sant Llorenç i consultor de la 
Congregació per a la Disciplina dels Sagraments i el Culte Diví de la Santa Seu. 
Van assistir-hi l’alcalde de la vila i altres membres de la corporació municipal així 
com també una representació dels portants d’honor de Santa Anna. Els portants 
d’aquest any han estat novament Àngels Santacana Figuerola, Tomàs Trillas Masca-
ró, Joan Fontana Figuerola i Valentí Carné Nin que en acabar l’eucaristia van portar 

la imatge fins a la porta de l’església. 
A la tarda, el Cor Orfeó Parroquial va 
oferir el tradicional concert de Santa 
Anna amb una gran assistència de pú-
blic que gaudiren molt de la interpre-
tació. 



Timoneda Benet Diumenge 8: Pro populo; Pepita 
Timoneda Benet; Gabriel Palau Jané; Ferran Cha-
parro Grifell (32 aniv) Dilluns 9: Pepita Timoneda 
Benet Dimarts 10: Pepita Timoneda Benet; Celia 
Zamarreño Rodríguez; José Sevilla Ruz Dimecres 
11: Pepita Timoneda Benet; Maria Mercader Cata-
là; Maria Garriga Cañellas Dijous 12: Pepita Timo-
neda Benet; María ángeles Collado Izquierdo; Mon-
tserrat Giró Lleó (28 aniv) Divendres 13: Pepita 
Timoneda Benet; Maria Garriga Cañellas; Carmen 
Laguna Salvador Dissabte 14: Pepita Timoneda 

Benet; Carme Serramià Sendra (21 aniv) 

Intencions de les misses  
 

Dissabte 31: Maria Mata Garriga (4rt aniv) Basilio Alon-
so Arciniegas. AGOST Diumenge 1: Pro populo; Frederic 
Pellicer; Família Rovira Costas; Maria, José i Daniel; Pa-
blo Utjes i Duch; Berthe Guyot; Felipe Vázquez Montiel 
(1r aniv); Pepita Timoneda Benet Dilluns 2: Pepita Ti-
moneda Benet Dimarts 3: Pepita Timoneda Benet; Ma-
ria Montserrat Nin Salvó Dimecres 4: Pepita Timoneda 
Benet; Joan Güixens Carnicer (22 aniv) Dijous 5: Pepita 
Timoneda Benet  Divendres 6: Pepita Timoneda Benet; 
Benvingut Magriñà Boada; Salvador Mercader Català; 
Francisco Constantí Jové (27 aniv) Dissabte 7: Pepita 

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp@ caritasdtarrago-

na.cat 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

De dilluns a divendres 

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

Tancada del 26 de juliol 

al 6 d’agost 

Rober Filigrana: 

Tancat del 26 de juliol 

al 3 de setembre 

Recollida de roba  

No es recull roba durant 

el mes d’agost 

Defuncions + 

JULIOL Dia 16: Maria Elida Novell Martínez. Dia 17: Magdalena 
Rovira Blanch; Dia 18 : Josefa Ávila Martín; Dia 21:  Pau Motos 
Marín Dia 22: José Merchán Rubiano. Dia 27: Isabel Ruiz Berlanga 

Matrimoni 

Han contret el sagra-
ment del matrimoni el  
dia 31 de juliol Anto-
nio Vera González i 
Elisabeth Gómez 
Herrojo, veïns del 
Vendrell. 

Baptismes 

Ha rebut el sagrament 
del Baptisme el nen 
Marc Garfia Dalmau, 
el dia 18 de juliol, . 

Sant Vicenç de Calders 

El dissabte 7 d’agost celebrarem l’Eucaristia a les 12h a l’església de Sant 
Vicenç en la commemoració de Sant Marc, evangelista. 

Transfiguració del Senyor 

El divendres 6 d’agost celebrarem la festa de la Transfiguració del 
Senyor, a llaor del nostre Salvador, titular de la nostra parròquia. 
Les misses seran a les 9h i a les 19h a l’església parroquial. 

Nomenament 

Mn. Antonio Rodríguez Moreno ha 
estat nomenat pel sr arquebisbe 
director del Secretariat diocesà de 
l’Acompanyament. L’enhorabona!! 

Amonestacions 

Han projectat rebre el 
sagrament del matrimo-
ni Marc Soler Aldea, fill 
de Joan i Assumpció, 
natural veí de Terrassa 
amb Anna Arroyo Pa-
lau, filla de Salvador i 
Montserrat, natural i 
veïna del Vendrell. 

Consell Parroquial 

El divendres 30 de juliol es va portar a terme 
la reunió del Consell Parroquial a l’església 
parroquial. Es van presentar els comptes de 
la restauració del retaule i altar de Sant Jo-
sep i es va informar d’alguns projectes de 
cara el curs vinent, així com també es van 
revisar algunes de les activitats del curs que 
ha acabat, que ha estat marcat per la pandè-
mia. 

Mare de Déu del Carme 

Al port de Coma-ruga es va portar a terme la celebra-
ció de la Paraula i la benedicció de les barques a càrrec 

del diaca Mn. 
José Antonio 
Fernández. La 
Mare de Déu 
del Carme és 
la patrona dels 
pescadors i 
mariners i tota 
la gent de la 
mar. 

Fragment de la carta del 

papa Francesc als anci-

ans  

Tant se val l’edat que tin-
guis, si continues treba-
llant o no, si estàs sol o 
tens una família, si et vas 
convertir en àvia o avi de 
jove o de gran, si continues 
sent independent o neces-
sites ajuda, perquè no hi 
ha edat en la qual puguis 
jubilar-te de la tasca d’anu-
nciar l’Evangeli, de la tasca 
de transmetre les tradici-
ons als nets. És necessari 
posar-se en marxa i, sobre-
tot, sortir d’un mateix per 
a emprendre alguna cosa 
nova. 


