
 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 27 de febrer al 

12 de març de 2022 

Número  548 

 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 
Dimecres de Cendra 

Dimecres 2 de març. Celebració 
de l’Eucaristia amb imposició 
de la Cendra a les 9h i a les 19h. 
 
Diu el papa Francesc: «I voldria 
fer una crida a tots, creients i 
no creients. Jesús ens ha ense-
nyat que a la insensatesa diabò-
lica de la violència es respon 
amb les armes de Déu, amb 
l'oració i el dejuni. Convido a 
tots a fer del pròxim 2 de març, 
Dimecres de Cendra, una Jorna-
da de dejuni per la pau. Animo 
de manera especial als creients 
perquè en aquest dia es dedi-
quin intensament a l'oració i al 
dejuni. Que la Reina de la pau 
preservi al món de la bogeria 
de la guerra».  

Via Crucis Quaresmal 

El pietós exercici del Via Crucis 
es portarà a terme els diven-
dres de Quaresma a les 19’30h. 

Missatge del papa Francesc per a la Quaresma del 2022 (fragment) 

Benvolguts germans i germanes, 
La Quaresma és un temps favorable per a la renovació personal i comunità-
ria que ens condueix vers la Pasqua de Jesucrist mort i ressuscitat. Per al 
nostre camí quaresmal de 2022 ens farà bé reflexionar sobre l’exhortació de 
sant Pau als gàlates: «No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, 
quan arribi el temps recollirem. Així, doncs, ara que hi som a temps (kairós), 
fem el bé a tothom» (Ga 6,9-10a). (...) 
El primer agricultor és Déu mateix, que generosament «continua vessant en 
la humanitat llavors de bé» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durant la Quaresma 
estem cridats a respondre al do de Déu acollint la seva Paraula «viva i efi-
caç» (He 4,12). L’escolta assídua de la Paraula de Déu ens fa madurar una 
docilitat que ens disposa a acollir la seva obra en nosaltres (cf. Jm 1,21), que 
fa fecunda la nostra vida. Si això ja és un motiu d’alegria, encara més gran és 
la crida a ser «col·laboradors de Déu» (1Co 3,9), utilitzant bé el temps pre-
sent (cf. Ef 5,16) per a sembrar també nosaltres obrant el bé. Aquesta crida a 
sembrar el bé no hem de veure-la com un pes, sinó com una gràcia amb la 
qual el Creador vol que estiguem activament units a la seva magnanimitat 
fecunda.  

Sant Vicenç de Calders 

Celebració de l’Eucaristia del 
primer diumenge de Quares-
ma, dia 6 de març, a les 13h. 



tantí (24 aniv); Pere Pros i Àngela Sonet Dis-
sabte 5: Juan Velasco Barbero Diumenge 6: 
Pro populo; Benvingut Magriñà Boada Dilluns  
7: ànimes del purgatori; Joan i Miquel Rossell 
Altet Dimarts 8: Joan Ferret i Maria Piñol Di-
mecres 9: - Dijous 10: - Divendres 11: Ma-
ria Garriga Cañellas; Maria Mercader Català 
Dissabte 12: Dolors Soler i Solé (aniv) 

Intencions de les misses  
 

Dissabte 26: Frederic Pellicer; Jaume Bofarull; 
Miquel Rossell Forcada Diumenge 27: Pro popu-
lo; Ezequiel Jané Palau; Joan Bové Segarra (29 
aniv); Difunts família Mañé Güixens; Família Palau 
Serramià Dilluns 28: Salvadora Mercader, Josep i 
Anna Guivernau MARÇ Dimarts 1: Demetri Her-
nández i Ramon; Família Rovira Costas Dimecres 
2: ànimes del purgatori Dijous 3: Maria Montser-
rat Nin Salvó Divendres 4: Josepa Galofré Cons-

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ de la 

Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp @ caritasd-

tarragona.cat 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

Dilluns, dimarts, 

dimecres i diven-

dres de 9:00h. a 

13:00h. Dijous 

tancat 

Rober Filigrana i 

Recollida de roba 

De dilluns a di-

vendres de 

9:00h. a 12:00h.  

Defuncions + 

Dia 16:  Manuel Alcántara Pérez; Benita Macías Canales Dia 
18: Manuel Muñoz Valle; Josep Puigibet Calbet Dia 19: Rosa 
Güell Ferran. Dia 20: José Ramírez Torres Dia 24: David 
Anthony Clough.  

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

Consell Parroquial 

El dilluns dia 14 de febrer a les 20h 
a la Sala Sant Salvador de la rectoria 
es va portar a terme la reunió del 
Consell parroquial de pastoral. 
El Sr. Joan Salvador Palau va presen-
tar el moviment econòmic de l’any 
2021. Els ingressos han estat de 
115.338,05€ i les despeses de 
123.205,17€. Falta encara rebre la 
subvenció que ja està aprovada per 
la Diputació de Tarragona de 
15.000€ per la restauració de l’altar 
de  Sant Josep. 
Mn. Norbert va exposar així mateix 
la situació dels diferents àmbits de 
la pastoral: catequesi, Càritas, salut... 

Mans Unides 

La col·lecta per a 

la Campanya con-

tra la Fam en el 

món a la nostra 

parròquia va ser 

de 1.368’39 € 

Baptismes 

El diumenge 13 de 
febrer va rebre el 
baptisme la nena Tri-
ana Morilla Viana 


