
 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 12 al 25 de 

setembre de 2021 

Número  536 

 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’Euc-

aristia el dissabte a les 

20h.(català)  

Inscripcions a la catequesi parroquial 

 Primer curs de primera comu-
nió el 20, 21 i 22 de setembre de 
les 17’30h a les 18’30h a l’església 
parroquial. 

 Segon curs de primera comunió 
el 27, 28 i el 29 de setembre de les 
17’30h a les 18’30h a l’església 
parroquial. 

 Nois i noies de confirmació el 30 
de setembre i l’1 d’octubre de les 
17’30h a les 18’30h a l’església 
parroquial. 

Iniciem un nou curs pastoral 2021-22 

Comencem un nou curs pastoral a la nostra parròquia. Després d'aquest darrer any en què la 
crisi del covid ha marcat tan fortament la vida de les persones, cal reprendre les activitats 
amb totes les precaucions que manin les autoritats sanitàries. Hem de ser una parròquia 
evangelitzadora que faci conèixer la bona notícia de l'Evangeli als homes i dones de la nostra 
vila. 
Per això reprenem amb il·lusió renovada la catequesi d'infants i també la catequesi de joves 
que volen preparar-se per a la confirmació. Novament farem catequesi d'adults i formació 
bíblica. 
A partir del mes d'octubre reiniciarem la pregària de Laudes i Vespres de dilluns a dissabte a la 
missa de cada dia, i continuarem amb la pregària comunitària del sant rosari de dilluns a dis-
sabte mitja hora abans de la missa de la tarda. Els dijous, tal com hem anat fent fins ara, hi 
haurà una estona d'adoració al Santíssim a les 18'30h. Convido vivament a participar-hi. 
Els organistes i les animadores de cants continuen fent un gran servei a les celebracions litúr-
giques de la parròquia, així com també les sagristanes i les persones voluntàries que 
col·laboren en la neteja i l’embelliment de la parròquia. 
Càritas parroquial continua l'atenció personalitzada a moltíssimes persones que hi acudeixen 
i alhora posarà en marxa nous projectes de formació. Necessitem voluntaris per atendre al-
guns d’aquests projectes. També les Germanes Carmelites Missioneres Teresianes consoliden 
i treballen amb gran dedicació en el seu projecte del Centre Maria i Josep. 
La Fundació Llar Santa Anna iniciarà el projecte del Centre de Dia "Carme Cardó" que farà un 
preciós servei a la gent gran i que ens fa molta il·lusió poder construir. 
Mans Unides continuarà treballant per combatre la fam en el món amb les seves habituals 
campanyes. 
Les confraries i associacions pietoses, molt nombroses a la nostra parròquia, han de ser la 
punta de llança en «la força evangelitzadora de la pietat popular», com diu el papa Francesc. 
Els Amics de l'Orgue ja han iniciat la programació musical per aquest curs. Els campaners te-
nen cura de les campanes i del nostre campanar, que enguany necessitarà alguna intervenció. 
El Cor Orfeó Parroquial reprèn també els assaigs i els concerts. 
Continuarem també amb l’embelliment de la nostra església parroquial. Després de la restau-
ració del retaule de Sant Josep, iniciarem els treballs de restauració de la imatge de la Imma-
culada Concepció, obra del reconegut escultor Antoni Parera. 
En la mesura que puguem, reiniciarem la pastoral de la salut a les residències d'ancians i a les 
llars. 
A l'església de Sant Salvador de Mar hem continuat donant servei pastoral. Ho farem fins la 

festa de Tots Sants i després reiniciarem les celebracions per Pasqua. 



sep i Anna Guivernau Dimecres 22: - Dijous 
23: Mercedes Madriles Izquierdo Divendres 
24: Margarita Vidiella Alberich Dissabte 25: 
Maria Teresa Cardó Soler (aniv) 

Intencions de les misses  
 

Diumenge 12: Pro populo; Maria Montserrat Nin 
Salvó; María Ángeles Collado Izquierdo Dilluns 13: 
Carmen Laguna Salvador Dimarts 14: Roser Ferré 
Virgili, Montserrat Sol Ferré i Joan Solé Trulla Di-
mecres 15: Dolors Soler Solé; Família Rovira Cos-
tas; Walberto Lucas Vadillo Jiménez Dijous 16: Car-
me Català Escola (2n aniv) Divendres 17:  Dissab-
te 18: Joan Palau Cendrós, Teodoro Gallego Caste-
jón; Linda Lima Pereira Diumenge 19: Pro populo; 
Dilluns  20: - Dimarts 21: Salvadora Mercader; Jo-

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 a 12h 

Recollida de roba  

Dimarts i divendres de 

9 a 12h 

 

Necessitem voluntaris 

per als nous projectes. 

Defuncions + 

Setembre Dia 3 : Julia González Sán-
chez. Dia 8:  Montserrat Ferré Ventura  

Baptismes 

Ha rebut el sagrament 
del Baptisme:  
Brizza Leonella Para-
ve Valdettaro; Marc 
Linares Hoyo; Abril 
Marín Heredia; Jaime 
González Suárez el dia 
4 de setembre 
 
Júlia Conesa Gandia el 
dia 5 de setembre Amonestacions 

Han projectat rebre el sagra-
ment del matrimoni Alexandre 
Josep Tsiantis Álvarez, natural 
de Barcelona i veí del Vendrell 
amb Mireia Bou Bohe natural 
de Barcelona i veïna del Ven-
drell 

Concert 

17 de setembre a les 20.30 h L’Orgue: 
antiguitat i futur. Concert d’orgue i 
música electrònica a càrrec de Nadal 
Roig Serralta organista i compositor i 
Xavier Gelabert, Anna Bofill i Joan Ba-
gés, compositors de la música electrò-
nica. Tot seguit a la plaça Vella: Con-
cert de campanes i música electroa-
cústica al carrer. 

Entrada: Taquilla inversa  

Hi col·labora: Associació Campaners 
del Vendrell 

Celebració de la 

festa de Sant Ra-

mon Nonat a  

Coma-ruga 

 

El dia 31 d’agost  
es va celebrar la 
festa del patró de 
la parròquia de 
Coma-ruga.  
Va presidir la cele-
bració el vicari 
episcopal Mn. Jordi 
Figueras i concele-
braren el p. Lino i 
el p. Varghese, car-
melites descalços, i 
el diaca Mn. José 
Antonio Fernández 

Festa de l’Exaltació de 

la Santa Creu 

Dimarts 14 de setem-
bre. A la missa de les 
19h hi assistiran els 
Portants del Sant Crist. 
 
 

 

 

 

 

 

Memòria litúrgica de 

la Mare de Déu dels   

Dolors. 

Dimecres 15 de se-
tembre a  la missa de 
les 19h hi assistiran 
les confrares dels Do-
lors. 

Noces de diamant 

El diumenge 12 de se-

tembre celebren 60 

anys de matrimoni Jo-

sep Fortuny i Antò-

nia Lahoz 

Matrimonis 

Han rebut el sagrament del matrimoni  
Marc Soler Aldea i Anna Arroyo Pa-
lau el dia 4 de setembre. 
 
José Manuel Moreno Merchán i Mi-
reia Roca Cullell el dia 10 de setem-
bre 

Primeres comunions 

El diumenge 19 de setem-
bre a les 12h, celebració 
de primeres comunions 


