
 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 30 de gener al 

12 de febrer de 2022 

Número  546 

 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 

11 de febrer, XXX JORNADA MUNDIAL DEL MALALT. 

La Jornada Mundial del Malalt també és una ocasió propícia per a centrar la nostra aten-
ció en els centres d’assistència sanitària. Al llarg dels segles, la misericòrdia cap als ma-
lalts ha portat la comunitat cristiana a obrir innombrables «hostals del bon samarità», per 
tal d’acollir i guarir malalts de tota mena, sobretot aquells que no trobaven resposta a les 
seves necessitats sanitàries, degut a la pobresa o a l’exclusió social, o per les dificultats a 
l’hora de tractar certes patologies. En aquestes situacions són sobretot els infants, la gent 
gran i les persones més fràgils els qui pateixen les pitjors conseqüències. Molts missio-
ners, misericordiosos com el Pare, van acompanyar l’anunci de l’Evangeli amb la cons-
trucció d’hospitals, dispensaris i centres de salut. Són obres valuoses mitjançant les quals 
la caritat cristiana ha pres forma i l’amor de Crist, testimoniat pels seus deixebles, s’ha 
tornat més creïble. Penso sobretot en els habitants de les zones més pobres del planeta, 
on a vegades cal recórrer llargues distàncies per a trobar centres d’assistència sanitària 
que, malgrat que compten amb recursos limitats, ofereixen tot el que tenen a la seva dis-
posició. Encara hi ha un llarg camí per recórrer i en alguns països rebre un tractament 
adequat continua essent un luxe. Ho demostra, per exemple, la manca de disponibilitat de 
vacunes contra el virus del Covid-19 en els països més pobres; però encara més la manca 
de tractaments per a patologies que requereixen medicaments molt més senzills. 
(fragment)     Papa Francesc 

Festa Major de Sant Vicenç de Calders 

El dissabte 22 de gener vàrem celebrar la festa patronal de Sant Vicenç. Va pre-
sidir l’Eucaristia Mn. Norbert i concelebraren Mn. Antonio Rodríguez, Mn. Josep 
Maria Font i el diaca Mn. Andreu Figueras. 
Va assistir a la celebració l’alcalde del Vendrell, Sr. Kenneth Martínez. 
En acabar la celebració es procedí a la benedicció i inauguració del nou retaule 
dedicat a Sant Marc que mancava per completar el conjunt de retaules de       
l’església. 
El sr. Josep Borrut va explicar que el retaule és fet en fusta de pi. Té sis plafons 
emmarcats on s’hi poden veure les imatges en rajola de ceràmica dels sis tem-
ples que al llarg de la història han tingut relació amb Sant Vicenç. Estan fetes 
per la ceramista Roser Oter en fons blanc trancat i perfil dels dibuixos en òxid 
de ferro. Són les façanes del monestir de Sant Cugat del Vallès (senyor de la Ba-
ronia del Vendrell), l’ermita de Sant Salvador, la parròquia d’Albinyana, l’antiga 

capella de Coma
-ruga, l’església 
del Vendrell i la 
de Sant Vicenç. 
La imatge de 
Sant Marc, evan-
gelista, al centre 
del retaule, ani-
rà acompanyada 
a dreta i esquer-
ra de les imat-
ges de Sant Llo-
renç (patró dels 
pagesos del po-
ble) i de Sant 
Sebastià. 



lo; Benvingut Magriñà Boada Dilluns  7: Joan 
Magriñà Milà Dimarts 8: Joan Ferret i Maria Pi-
ñol; Maria Urgell Jané; Antonio Martorell Dime-
cres 9: Família Urgell Pla Dijous 10: - Diven-
dres 11: Maria Garriga Cañellas; Maria Merca-
der Català  

Intencions de les misses  
 

Dissabte 29: Ana-Estela Garrido Cahua (al mes) El-
sa Marina González (aniv) Diumenge 30: Pro popu-
lo; Tomàs Andrés 3r aniv. Dilluns 31: Lluís Cordero 
Fernández (1r aniv); Antonio Plassa (1r aniv) Di-
marts 1: ànimes del purgatori Dimecres 2: - Dijous 
3: Maria Montserrat Nin Salvó Divendres 4: - Dis-
sabte 5: Joaquim Gargallo i Josefina Safont; Juan Ve-
lasco Barbero; Mn. Armand Carbonell (1r aniv) Di-
funts família Vidal Mercadé Diumenge 6: Pro popu-

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ de la Pau, 

2 

Tel. 977662193 

cabp @ caritasdtar-

ragona.cat 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

Dilluns, dimarts, di-

mecres i divendres 

de 9:00h. a 

13:00h. Dijous tan-

cat 

Rober Filigrana: 

De dilluns a diven-

dres de 9:00h. a 

12:00h.  

Recollida de roba  

Dimarts i divendres 

de 9h a 12h 

Defuncions + 

Gener Dia 17: Miguel Moral Delgado Dia 19: Santiago Navarro Rodrí-
guez. Dia 20: Josep Maria Vila Marcas; Ángel Luna García. Dia 22: Julia-
na Expósito Rivera. Dia 25: Ignacio Gutiérrez Azuaga. Dia 27: Maria 
Teresa Mercadé Mata. Dia 28: Dolores Reverte Martínez. Dia 29: Al-
fonso Rodríguez Pérez 

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

Setmana de la Bíblia 

El dimarts 25, solemnitat de la Conversió de Sant Pau es va portar a terme 
una celebració de pregària i reflexió a partir de la lectura de fragments del 
llibre dels Fets dels Apòstols. 
L’acte, organitzat pel Secretariat per a l’animació bíblica, va ser presidit per 
l’arquebisbe Joan Planellas i va ser una de les celebracions que han tingut lloc 
a l’arxidiòcesi amb motiu de la VI Setmana de la Bíblia. Durant la celebració, 
es van llegir diversos fragments dels Fets dels Apòstols. Maria de l’Esperança 

Amill, directora del Secretariat, va destacar que 
«caminar junts és saber-se escoltar els uns als al-
tres, però sobretot saber escoltar Déu, que per 
mitjà de l’Esperit Sant il·lumina i guia l’Església de 
Jesucrist». En aquest sentit, va remarcar el signifi-
cat de la celebració com a un moment «d’escolta 
atenta i de pregària […] al Déu de la Paraula». 
Referent als textos dels Fets dels Apòstols que es 
van llegir, Mons. Planellas va posar en valor l’eva-
ngelització: «Ens cal estar plens de l’Esperit de 
Jesús, com els apòstols, com sant Pau, i així treba-
llar amb il·lusió renovada, vencent totes les ad-
versitats sense desanimar-nos». Es tracta de re-
bre la llavor de la Paraula «però cal conrear-la, 
acompanyar-la, preservar-la i regar-la adequada-
ment per tal que no es marceixi enmig de cards, 
pedres o espines, sinó que doni el seu fruit». 


