
 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 5 al 18 de 

desembre de 2021 

Número  542 

 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 

Festa de la Puríssima 

Aquest dia podrem contemplar la imatge de la Immacu-
lada que ha estat restaurada recentment. 
Dia 7 celebració de l’Eucaristia a les 18h (català) i a 
les 19h (castellà) 
Dia 8, celebració de l’Eucaristia a les 9h, 10’30h 
(castellà) i 12h.  
 
Avui també acaba l’any de sant Josep. Fem aquesta pre-
gària escrita pel papa Francesc: 

«Sant Josep, vós que sempre heu confiat en Déu, i heu 

pres les vostres decisions guiat per la seva providència, 

ensenyeu-nos a no confiar tant en els nostres projectes, i 

més en el seu pla d'amor. Vós que veniu de les perifèries, 

ajudeu-nos a convertir la nostra mirada i preferir allò 

que el món descarta i deixa al marge. Consoleu els qui se 

senten sols i doneu suport a aquells que es dediquen en 

silenci a defensar la vida i la dignitat humana. Amén». 

Hem iniciat l’Advent 

El passat dia 28 de novembre, les parròquies del 
Baix Penedès van celebrat el seu recés d’Advent, 
coincidint amb el primer diumenge d’aquest temps 
de preparació per al Nadal, a la parròquia de Sant 
Salvador del Vendrell. 
La trobada va començar amb la pregària de Ves-
pres amb el Santíssim exposat. Mossèn Norbert 
Miracle, arxiprest, va expressar als participants el 
goig de poder-se retrobar i els va animar a «recomençar amb l’ajuda de Déu, cer-
cant la santedat i l’amor al pròxim». 
En la segona part del recés, Mn. Carles Cahuana, prevere del Bisbat de Terrassa i 
celebrant de «La Missa de La 2», va aprofundir sobre el temps d’Advent i quines 
són les actituds que hem d’adoptar per tal de poder-lo viure des de la fe. 

En acabar la celebració, Mn. Norbert 
Miracle va agrair a Mn. Carles la seva 
predicació i també li va agrair en nom 
de tots els presents la preciosa missió 
que porta a terme cada diumenge, es-
pecialment durant aquest temps de 
pandèmia en què ha acompanyat mi-
lers de persones des de la televisió i ha 
esdevingut el mossèn que entrava cada 
setmana a les llars de tot Catalunya 
amb un missatge de consol i                
d’esperança. 



Garriga Cañellas Diumenge 12: Pro populo; 
Laura Rovira  Dilluns  13: - Dimarts 14:  Di-
mecres 15: Família Rovira Costas; Juan Cante-
lar Diport Dijous 16: Albert Rovirosa Jané Di-
vendres 17: Josefina Cardó Soler (aniv); Basilio 
Alonso Arciniega (4rt); Maria Mata Garriga; An-
tonio Maria Hernáez Rodríguez Dissabte 18: 
Joan Palau Cendrós; Anton Fortuny Ferrando 
(15 aniv); Teodoro Gallego Castejón; Linda Li-
ma Pereira 

Intencions de les misses  
 

Diumenge 5: Pro populo; María Jesús Jareño Rey 
Dilluns 6: Benvingut Magriñà Boada Dimarts 7: 
Jaume Rovirosa Jané Dimecres 8: Família Figueras 
Mitjans; Família Vidiella Alberich; Família Julivert 
Vidiella; Concepció Alberich Alsina; Leonor Martí-
nez Losilla (3r aniv) Dijous 9: Ester Pérez Maeztu 
(5 aniv); Guillem Rodríguez Trillas Divendres 10: 
Felisa Fernández Moreno (1r aniv) Dissabte 11: 
Maria Mercader Català; Joan i Miquel Rossell; Maria 

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp @ caritasdtar-

ragona.cat 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

De dilluns a diven-

dres de 9:00h. a 

12:00h. 

Rober Filigrana: 

De dilluns a diven-

dres de 9 a 12h. 

Recollida de roba  

Dimarts i divendres 

de 9 a 12h. 

 

Necessitem volunta-

ris per als nous  pro-

jectes, 

Defuncions + 

Novembre Dia 19: Anthony Vadillo; Josep Roig Carbó Dia 20: Francis-
co Motos García Dia 21: Ricardo Hernando Valencia. Dia 22: Emília Ma-
ta Nin. Dia 23: Elisenda Aranda Alentorn. Dia 25: Montserrat Güixens 
Gestí. Dia 26: Josep Ramon Cavallé. Dia 28: Diego Rodríguez Centeno; 
Dia 29: Trinidad Ramírez Archilla; Dia 30: Elena Gutiérrez Martín; Ma-
ria Dolores Leiva Martínez 

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

Baptismes 

Han rebut el sagrament 
del Baptisme:  
Martí Cuadras Vidal i 
Pol Cuadras Vidal el dia 
21 de novembre. 
Júlia Vidal Roman el dia 
21 de novembre. 

Activitats de Càritas parroquial 

El divendres 26 de novembre el projecte 
Filigrana de Càritas va posar els seus 
productes a la venda a la plaça Pep Jai. 
es van vendre 160 peces i es recolliren 
324,50. 
 
El divendres 3 de desembre es va cele-
brar la trobada de voluntaris de Càritas 
al Casal Familiar per agrair el treball del 
voluntariat i convidar també a nous vo-
luntaris que es vulguin incorporar al 
grup. 
 

Reunió arxiprestal de les Càritas par-
roquials del Baix Penedès el 14 de de-
sembre de 2021 a les 17 h a la Rec-
toria de la Parròquia de Sant Salva-
dor del Vendrell  per tal de debatre, 
en el marc del procés participatiu, el 
Pla d'actuació 2022-25 de Càritas Dio-
cesana de Tarragona.   

Missa familiar d’Advent 

El primer diumenge d’Advent els in-
fants de la catequesi parroquial van 
iniciar el temps d’Advent participant 
amb el seus pares a la missa familiar 
de les 12 del migdia. 

Benedicció dels Pessebres 

El divendres 3 de desembre es va procedir a la benedicció del pessebre a la sala d’exp-
exposicions  La Fusteria, que cada any prepara el Grup Pessebrista del Vendrell. 
Horaris exposició: Del 3 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 De dilluns a diven-
dres: de 18 h a 20 h Dissabtes, diumenges i festius: d’11.30 h a 13.30 h i de 18 h a 20 h. 

ATENCIÓ 
El dilluns 6 de desembre 
només hi haurà missa a 

les 9h. 


