
 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 7 al 21 de maig 

de 2022 

Número  553 

 Rosari  

De dilluns a divendres a 

les 18’30h. Dissabte a 

les 17’30h. 

 Confessions 

Abans de la celebració 

de l’Eucaristia 

 Adoració al Santíssim 

Dijous a les 18’30h. 

 Despatx parroquial 

Divendres a les 19’30h 

C/ Mar, 6. 43700 El Ven-

drell 977661419 

Rector, Mn. Norbert Mira-

cle 610427728 

Vicari, Mn. Antonio Rodrí-

guez 601149218 

Diaca, Mn. José Antonio 

Fernández 606112025 

parroquiaven-

drell@yahoo.es 

Baptismes 

Dissabtes a les 17h. 

1r i 3r de mes en castellà  

2n i 4rt de mes en català 

Diumenges a les 13h. 

1r i 3r de mes en català 

2n i 4rt de mes en caste-

llà 

Catequesi d’adults 

Dimecres a les 16’15h 

Dissabte a les 10h 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Església de Sant 
Salvador de Mar 

Celebració de  
l’Eucaristia els dis-

sabtes a les 20h. 

13 de maig . Festa de la Mare 
de Déu de Fàtima 

Celebració de l’Eucaristia a les 
9h i a les 19h. En acabar la mis-
sa de les 19h, processó fins a la 
capella de Fàtima amb la imat-

ge de la Mare de Déu. 

Mes de Maig 

Hem iniciat el mes de maig amb el pelegrinatge a l’ermita 

de Sant Salvador que no havíem pogut realitzar des de l’any 

2019. 

Aquest mes, el Sant Pare s'adreça als joves i els convida a 

“descobrir en Maria l'estil de l'escolta, la profunditat del 

discerniment, la valentia de la fe i la dedicació al servei”. 

El Papa recomana als joves que en el seu procés de discerni-

ment escoltin “les paraules dels avis”, ja que “hi trobaran 

una saviesa que els portarà a anar més enllà de les tendènci-

es del moment”. Tot i això, també han de ser escoltats. “Ens 

cal crear més espais on resso-

ni la veu dels joves”. 

El missatge de maig també 

està marcat pel servei, de ma-

nera que el discerniment tin-

gui un impacte positiu als 

altres. Francesc convida els 

joves a ser valents i decidits 

per dir 'sí' al Senyor com va 

fer Maria, que “es va arriscar 

i ho va apostar tot canviant la 

seva vida en seguir-lo”. 

Càritas Parroquial. Primer trimestre 2022 

Aquest mes de març hem acabat el 2n trimestre de les classes d'alfabetització d’adults i el 

dia 28 de març hem començat un nou curs de català “Lletres per a tothom”. 

Hem acollit 1 persona amb el programa de treballs en benefici a la comunitat i 1 persona 

amb el projecte “endavant” del pla educatiu d'entorn. 

Gràcies a les aportacions de roba, sabates, estris de la llar i nadons, rebudes al magatzem 

de Càritas hem venut a la nostra botiga Filigrana per valor de 5.985€. Hem ajudat a vestir 

a famílies necessitades per un valor de 500€. 

Hem donat ajudes a persones o famílies que es troben en dificultats diverses per valor de 

2.358€. A l’oficina de Càritas s’ha donat suport i atenció a 547 persones. 

Donacions rebudes a la parròquia per ajuts a Càritas UCRAÏNA, 890 € Donatius rebuts a 

l’església per a Càritas Vendrell,  825€ 

Celebració de les primeres comunions a la parròquia 

7 de maig  a les 19h; 8 de maig a les 12h.; 14 de maig a les 

12h; 15 de maig a les 12h; 21 de maig a les 12h i a les 19h; 22 

de maig a les 12h; 28 de maig a les 19h; 29 de maig a les 12h; 



Costas; Francesc Timoneda Benet  Dilluns  16: 
Francesc Timoneda Benet Dimarts 17: Fran-
cesc Timoneda Benet Dimecres 18: Francesc 
Timoneda Benet; Linda Lima Pereira; Joan Pa-
lau Cendrós  Dijous 19: Francesc Timoneda Be-
net Divendres 20: Francesc Timoneda Benet; 
Pere Pros Bonet (4 aniv)- Dissabte 21: Fran-
cesc Timoneda Benet  

Intencions de les misses  
 

Diumenge 8: Pro populo; Ángel Machacón Calero (1r 
aniv); Maria Romeu Gol (5 aniv) i Josep Ferrando 
Mateu (10 aniv); Victoria Chu, vda de Ma; acció de 
gràcies Dilluns 9: Família Ferret Piñol; Francesc Ti-
moneda Benet Dimarts 10: Francesc Timoneda Be-
net Dimecres 11: Francesc Timoneda Benet; Maria 
Garriga Cañellas; Maria Mercader Català Dijous 12: 
Francesc Timoneda Benet  Divendres 13: Francesc 
Timoneda Benet Dissabte 14: Francesc Timoneda 
Benet Diumenge 15: Pro populo; Família Rovira 

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ la Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp @ caritasdtarra-

gona.cat 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

Dilluns, dimarts, di-

mecres i divendres de 

9:00h. a 13:00h. Di-

jous tancat 

Rober Filigrana i Re-

collida de roba 

De dilluns a divendres 

de 9:00h. a 12:00h.  

 

Necessitem voluntaris 

per al servei del rober 

FILIGRANA i per a la 

recepció 

Defuncions + 

Dia 23:  Carmela Gámez Jiménez Dia 24: Elena Pareja Bañón Dia 25: 
Emilia Pérez Rodríguez; Josep Maria Inglés Rafecas Dia 27: Marina Cata-
lán Rodríguez Dia 28: Amelia Antón Antón Dia 29: Dolores Mingorance 
Ruiz  
MAIG Dia 2: Venanci Cañellas Ilari; Josefa Isabel Suárez López. 

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

Matrimoni 

Han rebut el sagrament 
del matrimoni Carles Cal-
met Zambrano amb Ain-
hoa Quirós Ametller el 
dia 23 d’abril. 

Baptismes 

Han rebut el sagrament 
del baptisme el dia 23 
d’abril els infants: 

Leo Muñoz Jiménez 
Giulia Pell Pop 

Sopar de Mans Unides 

El divendres 22 d’abril es va portar a terme el tradicional Sopar en favor de Mans Unides 
que els dos últims anys no s’havia pogut celebrar, amb una gran assistència de vendre-
llencs. Va comptar amb la participació d’alumnes de l’Escola de Música del Vendrell i 
també de l’Escola de ball de Míriam Buitrago. Com cada any es va realitzar un sorteig de 
productes oferts per diversos establiments del Vendrell. 
El projecte guanyador al sopar de Mans Unides va ser "Participació comunitària en la 
lluita contra la violència de gènere a Freetown (Sierra Leone)"  i es van recaptar 2.421€. 

Primeres Comunions 

Han fet la primera comu-
nió el diumenge 24 d’abril: 
Rayan Rodríguez Arma-

rio 
Ivet Sancho Martínez 

Eric Urbano Vives 

Acte commemoratiu del 25è aniversari de l'as-

sociació Amics de l'Orgue del Vendrell 

El 27 d'abril va tenir lloc a l’església parroquial 
l'acte commemoratiu per celebrar el 25è ani-
versari de la seva fundació Es va començar pro-
jectant un audiovisual que recordava els orí-
gens de l’entitat quan el 1997 Jordi Guitart, Sal-
vador Guasch i Josep Mitjans van fundar l’ass-
ociació. A continuació, van parlar Salvador 
Guasch, en representació dels fundadors i 
membre de la junta actual i Xavier Mercadé, 
president actual. Tots dos van agrair el suport 
rebut per les institucions, les entitats i els vila-
tans que han recolzat el seu treball i les seves 
activitats durant aquests anys. 
El cor Zóngora, va interpretar diverses peces a 

capella i amb orgue. L’organista Jonatan Carbó va acompanyar al baríton Lluís Sintes i el 
tenor Joan Güell que també van oferir diverses interpretacions. Quim Nin, vicepresident 
de la Diputació de Tarragona, Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell i mossèn Norbert 
Miracle, rector de la parròquia, van adreçar uns parlaments al públic assistent. 
El concert s’acabà amb l’actuació de Jonatan Carbó que va interpretar la Tocata i Fuga de 
J.S. Bach.  Com a cloenda, els Amics de l’Orgue del Vendrell van obsequiar als membres 
fundadors i a diverses persones amb un tub commemoratiu del 25è aniversari. 


