
 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 13 al 26 de 

febrer de 2022 

Número  547 

 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 

Consell Parroquial 

Reunió del Consell Parroquial de Pastoral. Serà el dilluns dia 
14 de febrer a les 20h a la Sala Sant Salvador de la rectoria. 

Aquest diumenge és la jornada principal de la 
campanya contra la fam en el món, promoguda 
per Mans Unides, que és l’associació de l’Església 
Catòlica per a l’ajuda, la promoció i el desenvolu-
pament dels països més empobrits i que vol ac-
tualitzar l’Evangeli de Jesucrist: «Vaig tenir gana 
i em vau donar menjar, vaig tenir set i em vau 
donar beure…». 
Aquesta organització no governamental de des-
envolupament, de voluntaris i seglars, també vol 
erradicar les causes estructurals que produeixen 
la pobresa, la fam, la manca de recursos i les ma-
lalties. Ho fa mitjançant activitats d’informació, 
d’educació, i amb projectes de cooperació per al 
desenvolupament, treballant colze a colze amb 
les comunitats i entitats que ajuda i acompanya. 
Per a aquesta missió són necessaris els diners 
que es recapten de donatius, activitats i de la 
col·lecta a totes les parròquies en aquesta jorna-
da. 
La fam i la pobresa són la pandèmia més doloro-
sa i més vergonyant a la qual s’enfronta l’ésser 
humà. 
Ens cal recordar algunes dades per ser més cons-

cients de la necessitat d’aquesta missió. 
795 milions de persones passen fam en el món. D’aquestes, 780 es troben als països subdesen-
volupats, i la resta, uns 15 milions, als països considerats rics (dins l’anomenat quart món). Uns 
300 milions són menors d’edat. És a dir, una de cada vuit persones segueix patint fam i malalti-
es relacionades amb l’escassa o deficient alimentació. Cal notar que en el món vivim un total de 
set mil milions de persones, i la nostra capacitat productiva seria capaç d’alimentar-ne gairebé 
el doble, dotze mil milions. (Són dades de la FAO, l’Organització de les Nacions Unides per a 
l’Alimentació i l’Agricultura). 
Només un apunt per adonar-se de la desigualtat: les vint-i-sis persones més riques del món 
posseeixen tanta riquesa com la meitat de la població mundial. 
La desigualtat s’ha convertit en una mena de virus capaç de provocar pobresa, fam, malalties, 
guerres… i és causa de l’emigració a la recerca d’una vida digna. 
I tots sabem que per a la fam, la pobresa i la desigualtat no existeixen vacunes, però sí que exis-
teix la cooperació amb el desenvolupament, amb la justícia universal i amb el destí universal 
del béns. 

Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona 

El bisbe auxiliar de Barcelona i vicari general Mons. 
Antoni Vadell i Ferrer ha mort aquest dissabte, dia 12 
de febrer, festa de santa Eulàlia, patrona de Barcelona, 
a l’edat de 49 anys. Ha mort en la pau del Senyor des-
prés d’una llarga i dolorosa malaltia. El funeral corpore 
in sepulto se celebrarà dilluns a les 11h a la catedral de 
Barcelona i l’endemà serà enterrat al santuari de Nos-
tra Senyora de Gràcia (Llucmajor, Mallorca)  

https://esglesia.barcelona/


Dijous 24: Josep Coral Ferré Divendres 25: 
- Dissabte 26: Frederic Pellicer; Jaume Bo-
farull  

Intencions de les misses  
 

Dissabte 12: Josep Ribas Canals Diumenge 13: 
Pro populo; Andrés Sánchez Giménez (1 aniv) 
Dilluns 14: - Dimarts 15: - Dimecres 16: Josep 
Maria Jané (aniv) i Mercè Berga Dijous 17: - Di-
vendres 18: Linda Lima Pereira Dissabte 19: 
Rosa Güixens i Romeu Diumenge 20: Pro popu-
lo; Joan Vallverdú Escarrà Dilluns  21: - Di-
marts 22: Dayana Trusido Dimecres 23: -       

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ de la Pau, 

2 

Tel. 977662193 

cabp @ caritasdtar-

ragona.cat 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

Dilluns, dimarts, 

dimecres i diven-

dres 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 diven-

dres de 9h a 12h 

Defuncions + 

Gener Dia 21:  Luís Dapena Pérez Dia 29: Julio Seoane Arias Dia 30: 
Teresa Rubió Bricollé. Febrer Dia 3: Juan Martos Parra Dia 7: Ramon 
Huguet Vidal. Dia 8: José Antonio Reyes García. Dia 9: Maria Dolores 
Pérez Martín; Ana Olid Cabrera. Dia 10: Mercè Hevia Ariño. Dia 11: 
Anastasia Mondéjar Corral; Joaquina Borrero González 

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

Reunió de la Junta de Càritas Parroquial 

El divendres 4 de febrer es va celebrar la reunió 
ordinària de la Junta de Càritas Parroquial. La di-
rectora, Sra. Carme Perelló, va informar dels temes 
tractats a la darrera reunió de Càritas diocesana. 
Es va presentar la memòria econòmica i d’activ-
itats de l’any 2021, així com també els projectes 
preparats per a l’any 2022. 
Es va acordar la creació d’una comissió de comuni-
cació, sensibilització, comunicació per xarxes, i di-
fusió d’activitats. 

A la nit del diumenge 30 
de gener es va produir 
un acte violent a la porta 
de l’església parroquial 
quan algú va calar-hi foc. 
S’ha fet denúncia als 
cossos de seguretat que 
estan investigant-ho.  
D’altra banda s’han re-
parat els desperfectes a 
la fusta i s’ha pintat tota 
la porta. 

Catequesi d’adults 

Els dimecres a les 

16’15h amb Mn. 

Norbert, rector. 

Els dissabtes a les 

10h amb Mn. José 

Antonio, diaca. 

Renovació de les prome-

ses del baptisme 

Un grup d’infants que en-
guany faran la primera 
comunió van  renovar les 
promeses del baptisme a la 
celebració de l’eucaristia 
dominical de les 12 del 
migdia. 

Baptismes 

El dissabte 29 de 
gener va rebre el 
baptisme la nena 
Jael Luna Vall 


