
 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 14 al 27 d’agost 

de 2022 

Número  560 

 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 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Església de Sant Salvador 
de Mar 

Celebració de  
l’Eucaristia els dissabtes a 
les 20h. (català) i els diu-

menges a les 20h. (castellà) 

Solemnitat de la Mare de 

Déu d’Agost — Assumpció de 

Maria.  Dilluns 15 d’agost 

 

Celebració de l’Eucaristia 
 

A l’església parroquial: a les 9h. 10’30h. i 12h. 
A Sant Salvador de Mar: a les 20h. 

Maria, la nostra Mare 

Aquest dilluns, solemnitat de l’Assumpció de Maria, l’Església celebra que la Mare de 
Déu, després d’haver seguit Crist amb fidelitat durant tota la vida, va entrar a la casa 
del Pare. Aquesta festivitat ens recorda que també nosaltres, algun dia, viurem en plena 
comunió amb Déu eternament. I és que, com diu el papa Francesc, al llindar del cel hi 
ha una mare que ens espera (cf. Angelus, 15 d’agost de 2019). 
L’evangelista Lluc ens diu que Maria, després d’haver cregut en la promesa del Senyor 
que donaria a llum Jesús, va travessar les muntanyes de Judea per ajudar la seva cosina 
Elisabet, la qual també estava embarassada. Quan Déu es presenta en la nostra vida i 
deixem que entri al nostre interior, la nostra vida canvia per complet. L’amor de Déu fa 
que, com Maria, superem muntanyes de dificultats i ens posem al servei dels altres. 
Quan Elisabet veu que Maria entra a casa seva, es pregunta qui és ella per rebre la mare 
del Senyor (cf. Lc 1,43). Elisabet se sent petita davant Déu. La seva actitud ens ensenya 
a acollir Déu amb humilitat i confiança, a posar a les seves mans tots els nostres proble-
mes. Ens ho diu bellament la Sagrada Escriptura: «Deixa en mans del Senyor el teu destí 
i ell et sostindrà» (Sal 54,23). 
En tota l’escena Maria i Elisabet estan plenes d’alegria. Mentre parlen, el nen que Elisa-
bet porta a les entranyes salta d’alegria al seu interior. Al final de la conversa, Elisabet 
diu a Maria: Feliç tu que has cregut (cf. Lc 1,45). Maria ens ensenya que nosaltres també 
serem feliços si, malgrat les nostres incoherències, creiem en Jesús des del fons del cor. 
Conèixer Jesús és el millor que ens pot passar a la vida. 
Després d’aquesta escena, l’evangelista Lluc ens mostra Maria elevant a Déu una pregà-
ria de gran bellesa. És el Magnificat. El Magnificat és el cant que prega l’Església cada 
dia a la litúrgia de les vespres. És una pregària de gran realisme. S’hi reconeix que al 
món hi ha situacions injustes, amb opressors i oprimits. Tot i això, la Mare de Déu no 
perd l’esperança i continua confiant en Déu. En aquesta pregària, Maria apareix com 
una veritable mare, que camina i lluita amb nosaltres. Com diu el papa Francesc, Maria 
és un signe d’esperança per als pobles que pateixen injustícies (cf. Evangelii gaudium, 
286). 
Benvolguts germans i germanes, Maria va creure en el Senyor, el va acollir, li va ser fi-
del i el va servir amb alegria. Que ens ensenyi a acollir amb delicadesa el Senyor que 
s’acosta a nosaltres de múltiples maneres en el nostre dia a dia i, de manera particular, 
en tots els crucificats del nostre món. Sapiguem, com ella, dir «sí» a Déu amb fe i espe-
rança. 

† Card. Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe de Barcelona 



17: - Dijous 18: Linda Lima Pereira (2n aniv); Jo-
an Palau Cendrós Divendres 19: María Esperanza 
García León (1 aniv); Josep Coral Fernández 
(aniv) Dissabte 20: Maria Josefa Vallet Diumen-
ge 21: Pro populo; Dilluns 22: José Manuel Pinza i 
Sila Rodríguez Dimarts 23: ànimes del purgatori; 
Maria Rosa Morera Timoneda  Dimecres 24: Ma-
ria Mercader Català Dijous 25: - Divendres 26: - 

Intencions de les misses  
 

Dissabte 13: Maria Garriga Cañellas; Roser Ferrer 
Virgili (1 aniv); Antonio Arans Diumenge 14: Pro 
populo; Mn. Jordi Barenys (3r aniv); Teresita Mayu-
ga Dilluns 15: Maria Benet Domingo i Magdalena 
Alcaraz; Maria Garriga Cañellas; Família Rovira 
Costas; Maria Casellas Jeromia; Família Figueras 
Mitjans i Família Vidiella Alberich Dimarts 16: àni-
mes del purgatori; Manuel Revilla Balaguer (35 
aniv); Dolores Rodríguez Haro (4 aniv) Dimecres 

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ la Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp @ caritasdtarrago-

na.cat 

Atenció al públic: 

Atenció oficines: 

Dilluns, dimarts, dime-

cres i divendres de 

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

jous tancat 

Rober Filigrana i Reco-

llida de roba 

De dilluns a divendres 

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

 

Horaris d’estiu 

Filigrana: tancat  botiga 
i recollida roba del 25 
de juliol al 31 d'agost. 

 
Concert de Festa Major 
a càrrec del Cor Orfeó 

Parroquial del Ven-
drell.  Es van recollir 
479'02 euros que el 
Cor Orfeó Parroquial 
ha destinat a Càritas 

Parroquial 

Defuncions + 

Dia 31:  Tomàs Rodríguez Izquierdo; Emili Jordà Fonts AGOST Dia 1: Germinal Ruz 
Palomares; Antònia Olivé Mercadé; Carmen Carrió Vintró Dia 4: Rafael Gil Benavent; 
Manuel Rebollo Mimbrero Dia 5: Isabel Moreno Cano Dia 13: Rosa Jansà Socias 

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

Baptismes 

El dia 6 d’agost, Mateo Sán-
chez Farelo; Manuel Ortega 
Romero; Elena Ariana Bos 
El dia 13 d’agost, Triana Pe-
cellín Sánchez 

Matrimoni 

Raúl Fernández Soriano, natural 
de Reus i veí del Vendrell amb Eli-
sabeta Niculina Vasiluta, natural 
de Bucarest i veïna del Vendrell han 
contret matrimoni el dia 6 d’agost. 

El P. Varghese Cheriyakadavil, o.c.d. ha estat 
nomenat vicari de la nostra parròquia. Fins ara 
estava adscrit a la parròquia de Coma-ruga i ate-
nia aquesta parròquia veïna. 
El pare Varghese és nascut a l'Índia, estat de Ke-
rala, i viu a la comunitat dels carmelites descal-
ços de Tarragona. 

Benvingut—Welcome—Bienvenido 

Festa Major a la Colònia Ferrovià-

ria de l’estació de Sant Vicenç de 

Calders. 

El diumenge 7 d’agost es va celebrar 

l’Eucaristia a la Colònia Ferroviària de 

Sant Vicenç de Calders en sufragi dels 

veïns i veïnes difunts d’aquesta        

colònia. 

En acabar la celebració de l’Eucaristia 

els fidels ucrainians de ritus ortodox 

també van celebrar la Divina Litúrgia. 

Festa Major d’estiu a Sant Vicenç 

El primer dissabte del mes d’agost, enguany el 
dia 6 es va celebrar la festa major dedicada a 
Sant Marc. 
A l’entrada de l’església es va poder veure una 
exposició dedicada al vitraller, Lluís Diaz. 


