
 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 15 al 28 d’agost 

de 2021 

Número  534 

 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 

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

Sant Salvador de Mar  

Celebració de l’Eucaris-

tia el dissabte a les 20h.

(català) i el diumenge a 

les 20h. (castellà) 

Assumpció de la Mare de Déu 

Quan l'home va posar un peu en la Lluna, es va dir una frase 
que es va fer famosa: «Aquest és un petit pas per a l'home, 
però un gran salt per a la humanitat». De fet, la humanitat 
havia aconseguit una fita històrica. Però avui, en la festa de 
l’Assumpció de Maria al Cel, celebrem una conquesta infini-
tament més gran. La Verge ha posat els seus peus en el pa-
radís: no hi ha anat només en esperit, sinó també amb el 
cos, tota ella. Aquest pas de la petita Verge de Natzaret ha 
estat el gran salt cap endavant de la humanitat. De poc ser-
veix anar a la Lluna si no vivim com a germans a la Terra. 
Però que una de nosaltres visqui al Cel amb el cos ens dóna 
esperança: entenem que som valuosos, destinats a ressusci-
tar. Déu no deixarà esvair el nostre cos en el no-res. Amb 
Déu res no es perd! En Maria s'aconsegueix la meta i tenim 
davant els nostres ulls la raó per la qual caminem: no per a 
conquistar les coses d'aquí baix, que s'esvaeixen, sinó per a 
conquistar la pàtria d'allà dalt, que és per sempre. I la Verge 
és l'estrella que ens hi orienta. Ella hi ha anat primer. Ella, 

com ensenya el Concili, «resplendeix com un signe d’esperança ferma i de consol per 
al Poble de Déu en marxa» (Lumen gentium, 68). 

Què ens aconsella la nostra Mare? Avui a l'Evangeli el primer que diu és «magnifica la 
meva ànima al Senyor» (Lc 1, 46). Nosaltres, acostumats a escoltar aquestes parau-
les, potser ja no fem cas al seu significat. Magnifica literalment significa “fer gran”, 
engrandir. María “fa gran el Senyor”: no els problemes, que tampoc li faltaven en 
aquest moment, sinó el Senyor. Quantes vegades, en canvi, ens deixem vèncer per les 
dificultats i absorbir per les pors! La Verge no, perquè posa a Déu com a primera 
grandesa de la vida. D'aquí sorgeix el Magnificat, d'aquí neix l'alegria: no de l'absèn-
cia dels problemes, que abans o després arriben, sinó que l'alegria neix de la presèn-
cia de Déu que ens ajuda, que està prop de nosaltres. Perquè Déu és gran. I sobretot, 
Déu mira els petits. Nosaltres som la seva feblesa d'amor: Déu mira els petits. 

Maria, de fet, es reconeix petita i exalta les «meravelles» que el Senyor ha fet en ella. 
Quines? Sobretot el do inesperat de la vida. Maria és verge i es queda embarassada; i 
també Isabel, que era anciana, espera un fill. El Senyor fa meravelles amb els petits, 
amb el qui no es creu gran sinó que dóna gran espai a Déu en la vida. Ell estén la seva 
misericòrdia sobre qui confia en Ell i enalteix els humils.  

I nosaltres —podem preguntar-nos— ens recordem de lloar Déu? Li donem les gràci-
es per les meravelles que fa per nosaltres? Per cada jornada que ens regala, perquè 
ens estima i ens perdona sempre, per la seva tendresa? I per haver-nos donat a la 
seva Mare, pels germans i les germanes que ens posa en el camí, perquè ens ha obert 
el Cel? Nosaltres donem les gràcies a Déu, lloem Déu per aquestes coses? Si oblidem 
el bé, el cor s'encongeix. Però si, com Maria, recordem les meravelles que el Senyor 
realitza, si almenys una vegada al dia el magnifiquem, llavors fem un gran pas enda-
vant. Una vegada al dia podem dir: “Jo lloo el Senyor”, “Beneït sigui el Senyor”: és una 
petita oració de lloança. Això és lloar Déu. El cor, amb aquesta petita oració, es dilata-
rà, l'alegria augmentarà. Demanem a la Verge, porta del Cel, la gràcia d'iniciar cada 
dia alçant la mirada cap el cel, cap a Déu, per a dir-li: “Gràcies!”, com diuen els petits 
als grans.  

Papa Francesc 



Pepita Timoneda Benet; Josep Coral Fernández Di-
vendres 20: Pepita Timoneda Benet; Maria Josefa 
Ballet Dissabte 21: Pepita Timoneda Benet Diu-
menge 22: Pro populo; Pepita Timoneda Benet Di-
lluns 23: Pepita Timoneda Benet; Família Altet 
Font Dimarts 24: Pepita Timoneda Benet;  Dime-
cres 25: Pepita Timoneda Benet Dijous 26: Pepita 
Timoneda Benet Divendres 27: Pepita Timoneda 
Benet Dissabte 28: Pepita Timoneda Benet 

Intencions de les misses  
 

Diumenge 15: Pro populo; Maria Benet Domingo i Mag-
dalena Alcarat; Benvingut Magriñà i Maria Garriga; An-
ton Garriga i Maria Cañellas; Joan Magriñà i Maria Boa-
da; Família Rovira Costas; Juan Cantelar Diport; Maria 
Casellas Serramià; Família Julivert-Vidiella; Família Fi-
gueras Mitjans; Famíli Julivert-Fernández; Família Vidie-
lla Alberich; Margarita Vidiella Alberich; Pepita Timone-
da Benet Dilluns 16: Pepita Timoneda Benet; Amparo 
(10 aniv) Dimarts 17: Pepita Timoneda Benet Dime-
cres 18: Pepita Timoneda Benet; Linda Lima Pereira; Jo-
an Palau Cendrós; Teodoro Gallego Castejón Dijous 19: 

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 29: Eduardo Luque Pérez. Dia 30: Francisca Rodríguez Serra-
no. AGOST Dia 1 : Francisca Baraja Martínez; Wolfgang Dieter Peter. Dia 
3:  Núria Sallent Coll Dia 4: Caterina Montserrat Vergés; Maria Garcia Tor-
res. Dia 5: Antonio Fernández García. Dia 6: Antonio Barroso Moreno. Dia 
7: Hans-Joachim Tuschling Tennert. 

Baptismes 

Ha rebut el sagrament 
del Baptisme:  
Pau Chen Vallverdú 
Li, el dia 31 de juliol. 
Thiago Gutama Lon-

doño; Yurley Fernan-

da Gutama Londoño; 

Luís Miguel del Fresno 

Balikian el dia 1 d’a-

gost. 

Pietro Pellizzari Villar-

ta el dia 8 d’agost. 

Sant Vicenç de Calders 

Com cada primer dissabte del  mes     
d’agost, el dissabte dia 7 d’agost cele-
bràrem l’Eucaristia a les 12h a l’església 
de Sant Vicenç en la commemoració de 
Sant Marc, evangelista, amb una nodri-
da assistència de fidels. 

Confraria de la Mare de Déu de 

Montserrat 

El P. Joan Maria Mayol, director de 
la Confraria, ens escriu: «Al redós 
de Santa Maria doncs, el dissabte 4 
de setembre, a les 12.00h a l’Altar 
Major de la Basílica de Montserrat, 
celebrarem la missa solemne en 
sufragi dels confrares difunts, on 
farem memòria dels traspassats 
durant aquest darrer any. És per 
això que us demanem que ens feu 
arribar, si és el cas, el nom dels di-
funts des del mes de setembre de 
2020». 

Oració pels confrares difunts: 
Mare Santa del Redemptor, que 
sostinguéreu en els vostres braços 
el cos del Crist davallat de la creu 
com un senyal de comunió profun-
da amb el dolor del món i com un 
signe d'esperança ferma en la re-
surrecció; sigueu consol dels qui 
ploren la mort d'un ésser estimat i 
no deixeu de ser intercessora prop 
del Senyor de tots aquells germans 
nostres, confrares de Montserrat, 
que han sortit d'aquest món amb la 
confiança de la indulgència plena 
de la misericòrdia de Déu sobre els 
seus pecats i en l'esperança joiosa 
de la seva resurrecció en Crist.  

Hem rebut aquesta carta de la Secretaria d’Estat del 
Vaticà com a resposta a la que vàrem enviar al Sant 
Pare, explicant que en ocasió de l’Any de Sant Josep 
havíem restaurat el retaule del sant a la parròquia. 

Visita a l’orgue 

Un dissabte al mes es 
porta a terme la Ruta 
Pau Casals i es visita l’-
orgue de la parròquia. 
És una activitat que or-
ganitza la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament 
del Vendrell i els Amics 
de l’Orgue.  
La propera visita serà el 
28 d’agost. 


