
 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 26 de setembre 

al 9 d’octubre de 

2021 

Número  537 

 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’Euc-

aristia el dissabte a les 

20h.(català)  

Inscripcions a la catequesi 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. 

Els sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael  

  

El dimecres 29 de setembre celebrem la festa dels 

sants arcàngels. L’any passat, el papa Francesc a 

l’homilia d’aquest dia deia «l’arcàngel, Rafael, el que 

ens ajuda en el camí, el que camina amb nosaltres. 

Miquel —va especificar— ens defensa, Gabriel ens 

dóna la bona nova i Rafael ens pren de la mà i camina 

amb nosaltres, ens ajuda en tantes coses que succeei-

xen en el camí». A Rafael «li hem de demanar: si us 

plau, que nosaltres no siguem seduïts per a fer el pas 

equivocat, equivocar-nos de camí; guia'ns pel bon ca-

mí. Tu ets el company de camí, com vas ser el company de camí de Tobies». 

Els tres arcàngels, va prosseguir Francesc, «estan davant de Déu, són els nos-

tres companys perquè tenen la mateixa vocació en el misteri de la salvació: 

portar endavant el misteri de la salvació. Adoren Déu, glorifiquen Déu, ser-

veixen Déu». I així, «avui resem simplement als tres arcàngels, Miquel, Gabri-

el i Rafael», va convidar el Papa suggerint les paraules de l'oració: «Miquel, 

ajuda'ns en la lluita; cadascun sap quina lluita té en la seva pròpia vida avui, 

cadascun de nosaltres coneix la lluita principal, la que fa arriscar la salvació. 

Ajuda'ns, Gabriel, porta'ns notícies, porta'ns la bona nova de la salvació, que 

Jesús és amb nosaltres, que Jesús ens ha salvat i dóna'ns esperança. Rafael, 

pren-nos de la mà i ajuda'ns en el camí per a no equivocar-nos de rumb, per a 

no quedar-nos parats: sempre caminar, però ajudats per tu».  

Al Vendrell tenim sempre la presència propera de Rafael des de dalt del cam-

panar. No sols assenyala la direcció del vent sinó que ens recorda que la nos-

tra vida no ha d’oblidar que l’Esperit Sant és el veritable vent que bufa per on 

vol per a guiar-nos cap a la felicitat vertadera, cap a Jesucrist. 

Església de Fàtima 

A partir del dia 2 d’octubre, 

tornarem a celebrar l’Euca-

ucaristia a la capella de Fà-

tima, tots els primers dis-

sabtes de mes a les 9h. 



Francisco Constantí Jové i Basilio Alonso Arci-
niega Dimarts 5: Francisco Constantí Jové i 
Maria Mata Garriga; Enrique Vázquez Santana i 
Magdalena Castilla Sanz  Dimecres 6: Benvin-
gut Magriñá Boada; Carme Jané Ventura; Enri-
que Vázquez Santana i Magdalena Castilla Sanz  
Dijous 7: Enrique Vázquez Santana i Magdale-
na Castilla Sanz; Guadalupe Sandoval Ruiz Di-
vendres 8: Enrique Vázquez Santana i Magda-
lena Castilla Sanz  Dissabte 9: Lluís Martorell i 
Enriqueta Minguella; Enrique Vázquez Santana 
i Magdalena Castilla Sanz  

Intencions de les misses  
 

Diumenge 26: Pro populo; Guadalupe Sandoval 
Ruiz Dilluns 27: Jordi Petit (aniv) Dimarts 28: - Di-
mecres 29: - Dijous 30: OCTUBRE Divendres 1: 
Família  Rovira Costas; María, José i Daniel; Enrique 
Vázquez Santana i Magdalena Castilla Sanz Dissab-
te 2: Enrique Vázquez Santana i Magdalena Castilla 
Sanz; Maria Batet Rull de Socias Diumenge 3: Pro 
populo; Enrique Vázquez Santana i Magdalena Casti-
lla Sanz; Maria Montserrat Nin Salvó Dilluns  4: En-
rique Vázquez Santana i Magdalena Castilla Sanz; 

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 14 : Juan Moreno Naranjo Dia 15:  Pilar Verdún Vives; 
Esther Quiñonero Casellas. Dia 19: Antonio Hernández Varón. Dia 21: 
Florencio Aranda Molero;  Antonio García Robles 

Baptismes 

Ha rebut el sagrament 
del Baptisme:  
Irai Furest Medina el 
dia 11 de setembre 
Ona Cuartero Couso 
el dia 12 de setembre 
David Guillén Peña 
el dia 18 de setembre 
Delia Garcia Mali-
vern el dia 19 de se-
tembre 

Festa de l’Exaltació de la San-

ta Creu i Memòria litúrgica de 

la Mare de Déu dels   Dolors. 

 

Vàrem celebrar aquestes  fes-
tes amb la participació d’un 
notable nombre de fidels i 
també amb la presència dels 
portants del Sant Crist i de les  
associades a la confraria dels 
Dolors respectivament. 

Octubre, mes del 

Sant Rosari 

 

El dijous 7 d’octubre 
celebrem la memòria 
de la Mare de Déu del 
Roser.  
És una festa instituïda 
pel papa Sant Pius V 
per la victòria de Le-
pant contra els turcs 

que va portar la pacificació a la Mediterrà-
nia i que s’atribuí a la intercessió de la Ma-
re de Déu del Roser. Els cristians hem pre-
gat els misteris de goig, de dolor i de glòria 
durant molts segles. Joan Pau II va afegir-hi 
els misteris de llum, que meditem els di-
jous. 
Tot l’any a la parròquia resem comunitàri-
ament el sant rosari mitja hora abans de la 
missa de la tarda de dilluns a dissabte 

Inici de curs al Sagrat Cor 

El dia 10 de setembre Mn. Nor-
bert va celebrar l’eucaristia d’i-
nici de curs per als mestres, 
professors i personal de servei 
al col·legi del Sagrat Cor. 

Primeres comunions 

El diumenge 19 de se-
tembre varen fer la 
primera comunió: 
 
Israel Carrion Garcia 
Aitor Hervás Platero 
Eric Losada Soler 
Alvaro Morcillo Moix 
Alba Toscano Cobo 


