
 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 21 de novembre 

al 4 de desembre de 

2021 

Número  541 

 Rosari  

De dilluns a divendres a 

les 18’30h. Dissabte a 

les 17’30h. 

 Confessions 

Abans de la celebració 

de l’Eucaristia 

 Adoració al Santís-

sim 

Dijous a les 18’30h. 

 Despatx parroquial 

Divendres a les 19’30h 

C/ Mar, 6. 43700 El 

Vendrell 977661419 

Rector, Mn. Norbert Mi-

racle 610427728 

Vicari, Mn. Antonio Ro-

dríguez 601149218 

Diaca, Mn. José Antonio 

Fernández 606112025 

parroquiaven-

drell@yahoo.es 

Baptismes 

Dissabtes a les 17h. 

1r i 3r de mes en caste-

llà  

2n i 4rt de mes en cata-

là 

Diumenges a les 13h. 

1r i 3r de mes en català 

2n i 4rt de mes en cas-

tellà 

Catequesi d’adults 

Dimecres a les 16’15h 

Dissabte a les 10h 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Vot de poble 

Després de dos anys sense poder fer el pelegri-
natge fins a l’ermita, enguany hem tornat a bai-
xar-hi el diumenge 14 de novembre. El grup 
dels més decidits van sortir a peu des de l’e-
sglésia parroquial acompanyats per efectius de 
la policia municipal del Vendrell. Altres van uti-
litzar el servei d’autobús que varen facilitar els 
Autocars del Penedès.  
Va presidir l’eucaristia Mn. Norbert que va re-
petir l’Acte de Renovació del Vot: «allò que els 
nostres avantpassats van acordar en nom del 
poble i de la parròquia, que van fer el 1307: 
baixar cada any en processó des de la parrò-
quia del Vendrell a l’antiga parròquia de Sant 
Salvador; cantar els Goigs a lloança del Salva-

dor; celebrar un ofici 
solemne i un respons 
pels que van fundar 
aquesta església i pels 
que van ser enterrats al 
seu entorn»  
En acabar la celebració 
es va beneir la coca ob-
sequi del restaurant Xa-
loquell que després es 
repartí a tots els assis-
tents. 

Recés Arxiprestal d’Advent 

Serà el diumenge 28 
de novembre a les 
17h a l’església par-
roquial del Vendrell. 
Predicarà el recés 
Mn. Carles Cahuana, 
prevere del bisbat 
de Terrassa i cele-
brant de la Missa de 
la 2 dels diumenges 
a la televisió. Tot-

hom és convidat a participar-hi per a iniciar aquest temps d’Advent 
amb un bon impuls espiritual.  



mecres 1: Benvingut Magriñà Boada; Família 
Rovira Costas; María, José i Daniel  Dijous 2: - 
Divendres 3: Maria Montserrat Nin Salvó Dis-
sabte 4: Maria Batet Rull de Socias; Gavino Ada-
lid (1 aniv). 

Intencions de les misses  
 

Dissabte 20: Maria Batet Rull de Socias; Bienvenido 
Lahoz Mercadal (1 aniv) Diumenge 21: Pro populo; 
José Manuel Pinza i Sila Rodríguez Dilluns 22: - Di-
marts 23: - Dimecres 24: - Dijous 25: - Divendres 
26: - Dissabte 27: Lluís Martorell i Enriqueta Min-
guella Diumenge 28: Pro populo; Maria Batet Rull 
de Socias Dilluns  29: Salvadora Mercader, Josep i 
Anna Guivernau; Albert Jané i Hermínia Ventura Di-
marts 30: Família Núñez Vázquez DESEMBRE Di-

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  projec-

tes, com ara el curs 

d’alfabetització que 

podeu veure a la foto 

Defuncions + 

Novembre Dia 5: Ana María Adot Miguelena Dia 7: Rosa Sánchez Corre-
as Dia 8: Ismael Rubio Azuara. Dia 9: Francisca Rodríguez Gallego; Fran-
cesc Diego Mariné. Dia 10: Juan Manuel Amado Lara; Dolores Quesada 
Manzano. Dia 12: Ana Arbós Figueras. Dia 15: Luisa Crespo Asensio  

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

Baptismes 

Han rebut el sagra-
ment del Baptis-
me:  
Amaia Sánchez 
Amurgo el dia 6 
de novembre. 
Luca Ropero Gar-
cía i Dafne Raya 
Fernández el dia 
14 de novembre. 

Jornada de prevenció de la diabetis 

El Dia Mundial de la Diabetis se celebra el 14 de novembre amb l'objectiu 
de donar a conèixer la diabetis i sensibilitzar la societat envers aquesta ma-
laltia. El cercle blau és el símbol d’aquest dia mundial. 

El divendres 12 de novembre 
es van fer proves gratuïtes 
per comprovar els nivells de 
sucre en sang a l’entrada de la 
rectoria parroquial. Hi acudi-
ren una cinquantena de per-
sones. 
Mn. Antonio Rodríguez és el 
president de l'Associació de 
Diabètics de Tarragona. 

Col·lecta del  

Germanor 

Hem recollit 788€  i 50€ a Sant 
Salvador de Mar 

Restauració de la imatge de la  

Puríssima 

Continua a bon ritme la restaura-
ció de la imatge que, si Déu vol, 
estarà finalitzada el dia de la se-
va festa. 


