
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                
18’00h (català) 

19’00h (castellano)  

Dies festius:                             
9h. 

10:30h (castellano),  

12h  

Dies feiners:                              
9h  

19’00h  

De l’1 al 15 de gener 

de 2022 

Número  544 

 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 

MISSATGE DEL SANT PARE FRAN-

CESC PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 

55A JORNADA MUNDIAL DE LA PAU 

(fragment) 

«Que en són, de bonics, per les munta-
nyes  els peus del missatger de bones 
noves que anuncia la pau!» (Is 52,7). 

 Les paraules del profeta Isaïes 
expressen el consol, el sospir d’all-
eujament d’un poble exiliat, esgotat 
per la violència i els abusos, exposat a 
la indignitat i la mort. El profeta Baruc es preguntava sobre això: «Com és, Israel, que 
vius en un país enemic, que et fas vell en una terra estrangera? Per què et tenen per 
impur com si fossis un cadàver? Per què et posen entre els qui baixen al país dels 
morts?» (3,10-11). Per aquest poble, l’arribada del missatger de la pau significava 
l’esperança d’un renaixement de les runes de la història, el començament d’un futur 
prometedor. 
 Encara avui, el camí de la pau, que sant Pau VI va anomenar amb el nou nom 
de desenvolupament integral, roman desafortunadament allunyat de la vida real de 
molts homes i dones i, per tant, de la família humana, que està totalment interconnec-
tada. Malgrat els nombrosos esforços encaminats a un diàleg constructiu entre les na-
cions, el soroll ensordidor de les guerres i els conflictes s’amplifica, mentre es propa-
guen malalties de proporcions pandèmiques, s’agreugen els efectes del canvi climàtic i 
de la degradació del medi ambient, empitjora la tragèdia de la fam i la set, i segueix 
dominant un model econòmic que es basa més en l’individualisme que en el compartir 
solidari. Com en el temps dels antics profetes, el clamor dels pobres i de la terra segueix 
alçant-se avui, implorant justícia i pau. 
 A cada època, la pau és tant un do que ve del cel com el fruit d’un compromís 
compartit. Hi ha, en efecte, una “arquitectura” de la pau, en què intervenen les diver-
ses institucions de la societat, i hi ha una “artesania” de la pau que ens involucra a tots. 

Tothom pot col·laborar en la construcció d’un món més pacífic: partint del propi cor i 
de les relacions en la família, en la societat i amb el medi ambient, fins a les relacions 
entre els pobles i entre els Estats. 
 Aquí m’agradaria proposar tres camins per a construir una pau duradora. En 
primer lloc, el diàleg entre les generacions, com a base per a la realització de projectes 
compartits. En segon lloc, l’educació, com a factor de llibertat, responsabilitat i desen-
volupament. I, finalment, el treball per a una plena realització de la dignitat humana. 
Aquests tres elements són essencials per a «la gestació d’un pacte social», sense el 
qual tot projecte de pau és insubstancial. 

Parròquia de Sant Salvador del Vendrell 

Celebracions  nadalenques (de l’1 al 6 

de gener) 

 

31 de desembre 

Missa de vigília a les 19h. (castellà) 

1 de gener 

Missa de la Solemnitat de la Mare de Déu 
a les 10’30h (castellà) i a les 12h (català) 

Diumenge, 2 de gener 

Missa a les 9h, 10’30h i 12h. 

Dimecres, 5 de gener 

Missa de vigília a les 18h (català) 

Dijous, 6 de gener,  

Missa de l’Epifania del Senyor  a les 9h, 
10’30h i 12h. 



sabte 8: Joan Ballart i Dolors Ferrer Diumenge 
9: Pro populo; Dilluns  10: - Dimarts 11: - Di-
mecres 12: - Dijous 13: - Divendres 14: - Dis-
sabte 15: Joan Cardó i Ballart (aniv); Jorge Mo-
reno Prieto. 

Intencions de les misses  
 

ANY 2022 Dissabte 1: Mercedes Madriles Izquier-
do; Família López Nos; Benet Caralt; Manuel Segura 
Diumenge 2: Pro populo; Joan Ramon i Paula Vives; 
Ramon Ballarà (38 aniv) Dilluns 3: Josep Soler i Te-
resa Solé; Mercè Domènech; Maria Montserrat Nin 
Salvó Dimarts 4: Joan Cardó i Maria Ballart Dime-
cres 5: ànimes del purgatori Dijous 6: Fèlix Villare-
jo Loza; Frederic Pellicer Divendres 7: Lluís Her-
nández i Josepa Chíes; Julia Fernández Martín Dis-

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp @ caritasdtarra-

gona.cat 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

Només els dies 3, 4 i 

5 de gener de 9:00h. 

a 12:00h. Es repren-

drà el dia 9 de gener. 

Rober Filigrana: 

Tancat del 24 de de-

sembre al 9 de gener 

Recollida de roba  

Fins després de les 

vacances de Nadal 

Defuncions + 

Desembre Dia 18: Teresa Fort Saumell. Dia 25: Pepita Ventosa Ollés; 
Manuel Carvajal Prada. Dia 26: Maria Piñol Orpinell. Dia 28: Òscar 
Garcia Campon. Dia 29: Carmen Camacho Nicolás Dia 30: Joan Triquell 
Farrer; Narcís Gil Cáceres Dia 31: Maria del Carmen Candil Bizarro; Le-
opoldo Bonavilla Calderón 

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

Baptismes 

Ha rebut el sagrament 
del Baptisme la nena  
Chloe Melgarejo Fi-
gueredo el dia 19 de 
desembre. 

Concerts nadalencs a l’església parroquial 

 

El dia de Nadal a les 9 del vespre 
el Cor Orfeó Parroquial, Cor Joves 
Veus i El Petit Estel van oferir el 
seu tradicional concert de Nadal. 
 
El dia de Sant Esteve en acabar la 
missa de les 12h, la Coral Polifò-
nica Joan Toldrà va interpretar 
un conjunt de nadales. 

Col·lecta de Nadal 

Destinada a Càritas 
Parroquial  

S’han recollit 1.049 € 
i 1.000 € més en do-
natius. Total 2.049 € 

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues a Aharon i als seus fills: 
Beneïu el poble d’Israel amb aquestes paraules: “Que el Senyor et beneeixi 
i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada i s’apiadi 
de tu; que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau.” Així interposa-
ran el meu nom a favor del poble d’Israel, i jo el beneiré.»  (Nm 6,22-27) 


