
 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 29 d’agost a l’11 

de setembre de 

2021 

Número  535 

 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) 

La participació en la litúrgia és essen-

cial per al cristià 

El Sant Pare Francesc va parlar fa uns 
mesos que la missa no pot ser només 
escoltada, com si nosaltres fóssim no-
més espectadors d'alguna cosa que llisca 
sense involucrar-nos. La Missa sempre 
és celebrada, i no només pel sacerdot 
que la presideix, sinó per tots els cristi-
ans que la viuen. A l'Església sempre ha 
existit la temptació de practicar un 

"cristianisme intimista", una religiositat que no reconeixia a la litúrgia la seva 
importància espiritual. Això ha fet que molts, participant fins i tot en la missa 
dominical, li hagin tret importància, i hagin buscat aliment per a la seva fe i la 
seva vida espiritual en fonts devocionals i no en la litúrgia. L'espiritualitat cris-
tiana té les seves arrels en la celebració dels sants misteris. La litúrgia, en tant 
que acció de Crist i del poble de Déu és el centre de la vida cristiana. És font i 
cimal de tota la vida cristiana. 
Jesucrist no és una idea o un sentiment, sinó una Persona viva, i el seu Misteri, 
un esdeveniment històric. L'oració dels cristians passa a través de mediacions 
concretes: la Sagrada Escriptura, els Sagraments, els ritus litúrgics, la comuni-
tat. A la vida cristiana no es prescindeix de l'esfera corpòria i material, perquè 
en Crist aquesta s'ha convertit en camí de salvació. 
“Un cristianisme sense litúrgia és un cristianisme sense Crist”, diu el Papa. La 
litúrgia, "no és només pregària espontània, sinó acció de l'Església i trobada 
amb Crist mateix", i, per tant, "no hi ha espiritualitat cristiana que no tingui com 
a font la celebració dels divins misteris". La litúrgia és esdeveniment, és presèn-
cia, és trobada. És una trobada amb Crist. Ell es fa present en l'Esperit Sant a 
través dels signes sacramentals: d'aquí deriva per a nosaltres els cristians la ne-
cessitat de participar en els divins misteris. Un cristianisme sense litúrgia pot-
ser és un cristianisme sense Crist. Fins i tot en el ritu més despullat, com una 
celebració a la presó o en un amagatall en temps de persecució, Crist es fa real-
ment present i es lliura als seus fidels. 
La litúrgia, a més, demana ser celebrada "amb fervor", perquè “la gràcia vessada 
en el ritu no es dispersi, sinó que arribi a la vivència de cadascú". La missa ens 
involucra i sempre és celebrada per tots els qui la viuen. El centre és Crist! Tots 
nosaltres, en la diversitat dels dons i dels ministeris, tots ens unim a la seva ac-
ció, perquè és Ell, Crist, el protagonista de la litúrgia. En la litúrgia resem amb 
Crist al nostre costat. Quan els primers cristians van començar a viure el seu 
culte, ho van fer actualitzant els gestos i les paraules de Jesús, amb la llum i la 
força de l'Esperit Sant, perquè la seva vida, tocada per aquesta gràcia, es con-
vertís en sacrifici espiritual ofert a Déu. Un enfocament que va ser una 
"revolució", ja que la vida està cridada a convertir-se en culte a Déu. I això no 
pot succeir sense l'oració, especialment, la pregària litúrgica. 
Aquests pensaments ens poden ajudar quan anem a missa, especialment el diu-
menge, quan anem a resar en comunitat, ja que anem a resar amb Crist que és 
present, Ressuscitat, enmig nostre.  

Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell 



Família Rovira Costas; Maria, José i Daniel Di-
jous 2: ànimes del purgatori Divendres 3: Ma-
ria Montserrat Nin Salvó Dissabte 4: Diumen-
ge 5: Pro populo; Sebastián Castillo Dilluns  6: 
Benvingut Magriñà Boada Dimarts 7: Regina 
Ramon Vives  Dimecres 8: Maria Montserrat 
Nin Salvó Dijous 9: ànimes del purgatori Di-
vendres 10: - Dissabte 11: Maria Mercader 
Català; Maria Garriga Cañellas 

Intencions de les misses  
 

Dissabte 28:  Pepita Timoneda Benet; Famílies 
Marcuello Ceballos; Castillo Garcia; Martín Yedra; 
Salas García; Ceballos Curto; Codina Francés ; Villar 
Bautista. Diumenge 29: Pro populo; Pepita Timone-
da Benet; Josep Maria Pellejà i família Dilluns 30: 
Pepita Timoneda Benet Dimarts 31: Pepita Timo-
neda Benet; Mn. Ramon Timoneda i Matilde Timo-
neda; Salvadora Mercader, Josep i Anna Guivernau; 
Ramon Ballarà Plana  
SETEMBRE Dimecres 1: Maria Vives Salvat (aniv); 

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 + 

AGOST Dia 13 : Roser Ferré Virgili. Dia 19:  Maria Esperanza Gar-
cía León; Soledad Aguilar Aguilar; Maria Dolors Fornaguera Gonzá-
lez Dia 22: Miguel Fernández Martínez Dia 24: Ramon Cervera 
Manzano. Dia 25: Llorenç Pros Llopart. Dia 26: María del Carmen 
Cos Armengol 

Baptismes 

Ha rebut el sagra-
ment del Baptis-
me:  
Lola Donoso Ji-
ménez el dia 14 
d’agost. 
Abraham José 

Granja Romero 

el dia 22 d’agost. 

Amonestacions 

Han projectat rebre 
el sagrament del ma-
trimoni José Manu-
el Moreno 
Merchan, natural i 
veí del Vendrell amb 
Mireia Roca Cullell, 
natural de Barcelona 
i veïna del Vendrell 

Any de Sant Ignasi 

«La conversió de sant Ignasi de Loiola, tal 
com ell mateix expressa en la se-
va Autobiografia (Au 12), va ser molt parti-
cular. Abans de la seva conversió, Ignasi de 
Loiola era un cavaller cortesà d’inicis del 
segle XVI, marcat per l’ambició aristocràtica i militar de la seva època. Ell, com succe-
eix a molts homes i dones del nostre temps, desitjava ser algú famós i reconegut. 
Aquesta ambició explica que arrisqués la seva vida fins a ser greument ferit, el 20 de 
maig de 1521, durant el setge de Pamplona per les tropes franceses. 
Va passar la convalescència a la seva casa familiar de Loiola (Azpeitia). La seva lenta 
recuperació serà ocasió d’una experiència personal, fortament religiosa, que marcarà 
la resta de la seva vida. Ignasi, als seus gairebé 30 anys, se sent mogut a rebutjar la 
cultura egocèntrica i meritocràtica, que no pensa sinó en acumular mèrits per a pujar 
en l’escala social, i de la qual s’havia anat amarant fins llavors. Comença a entreveure 
que Déu li demana emprendre un camí nou, allunyat de la vanitat i de la glòria efíme-
ra, un camí vinculat a qui és Camí, Veritat i Vida: Jesús de Nazaret. Serà una recerca 
llarga, atzarosa i complexa, el primer tram de la qual conclourà amb una intensa esta-
da a Manresa fins l’any 1523. Davant la Mare de Déu d’Arantzazu havia realitzat el seu 
vot de castedat, i de la reixa de l’altar de la Mare de Déu de Montserrat fa penjar la se-
va espasa i el seu punyal, les credencials caduques d’una etapa superada. Des d’aquest 
instant és només un creient que peregrina cap a Déu, un Déu que ja l’habita interior-
ment. A partir de llavors podem dir que «Íñigo» comença a ser sant Ignasi. 
El sant va iniciar el seu camí de conversió, en part gràcies a la lectura. Particularment 
a través d’un llibre, la Vida de Crist, de Ludolf de Saxònia, que per casualitat arriba a les 
seves mans durant la seva convalescència a Loiola. En el moment més humanament 
difícil de la seva vida és quan, per primera vegada amb plena consciència, sant Ignasi 
descobreix Crist. Un Crist que l’ajudarà a discernir el valor i el sentit de la seva vida i a 
canviar l’espasa per la Paraula, l’ardor en la lluita per l’amor entranyable i fratern, l’ar-
madura per la força de la fe, la brillantor fugaç de la fama per la flama d’amor viva. 
Aquest descobriment es dona al mateix temps que un altre: el de la ferida del pecat en 
la seva història personal i la gràcia immerescuda del perdó. La gràcia de Crist l’inspir-
arà i li donarà força per aplicar-se a fons a respondre’s la triple pregunta: “el que he fet 
per Crist, el que faig per Crist, el que he de fer per Crist” (Ex 53). Ignasi entendrà que 
el passat, el present i el futur de la nostra vida només trobaran la seva plenitud en 
Crist. 
Loiola i Manresa marcaren la vida d’Ignasi i també la de molts altres homes i dones. 
Sant Ignasi va aprendre a creure i a discernir a través d’aquesta experiència de con-
versió. Loiola i Manresa es mantenen encara com a fars que no van perdre mai la llum. 
Van representar el «principi i fonament» (Ex 23) de tota ruta posterior. 


