
 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 28 d’agost al 10 

de setembre de 2022 

Número  561 

 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 Sal-
vador de Mar 
Celebració de  

l’Eucaristia els dissab-
tes a les 20h. (català)  

Restauració  

Aquesta setmana s’ha iniciat la restau-
ració de la Creu de la Redempció i les 
pintures que l’envolten. Aquesta creu 

es va posar en record de les missions po-

pulars tan habituals al segle passat. 

Inici d’un nou curs pastoral 

El mes de setembre és el període en què novament comencem el curs pastoral a la 
parròquia. Presento alguns reptes que en aquests moments tenim al davant. 
En el camp de la dimensió caritativa de la parròquia Càritas porta a terme nom-
brosos projectes i encara en començarà de nous com ara el projecte Bon Dia, però 
es ressent de la manca de voluntaris que lamentablement la pandèmia va reduir. 
També han baixat el nombre dels subscriptors. Alguns han mort i altres han deixat 
de fer les aportacions a causa de la crisi. Per això cal que, aquells que puguin, es 
donin d’alta com a subscriptors amb la quantitat que sigui. Tots els donatius fins 
els més petits són importants per a Càritas. 
Voldríem que aquest fos el curs que la Fundació Llar Santa Anna pogués inaugu-
rar el Centre de Dia Carme Cardó. És un gran projecte que proporcionarà una bona 
ajuda a les persones grans del nostre poble que, per diversos motius, precisen una 
llar on ser ateses durant el dia. 
La pastoral de la salut, poc a poc després de la pandèmia, es torna a posar en 
marxa i a final del curs passat vàrem poder tornar a celebrar l’eucaristia dominical 
a les residències de la nostra vila. Aquelles persones que desitgin que els portin la 
comunió a casa, un ministeri que feia amb tanta dedicació l’enyorat Mn. Barenys, 
poden demanar-ho als mossens. 
En l’aspecte catequètic aquest curs serà un any de canvi a la catequesi de prepara-
ció per a la primera comunió ja que només s’inscriuran els infants que l’any passat 
van fer el primer curs. Els altres hauran d’esperar un altre any. D’aquesta manera 
en un parell de cursos aconseguirem que els infants facin la primera comunió quan 
cursin el 4rt. curs de primària a l’escola i tinguin una millor capacitat lectora i com-
prensiva. 
La catequesi de preparació per al sagrament de la confirmació és una de les assig-
natures pendents a la nostra parròquia. Fa uns quants anys eren una bona colla els 
qui es preparaven, i ara s’ha reduït. Pares i mares; avis i àvies han de ser els pri-
mers animadors dels seus fills i nets per tal que s’hi inscriguin. 
També cal intensificar la catequesi d’adults i tots els mitjans de formació dels cris-
tians. Les confraries, tan nombroses a la nostra parròquia, haurien de fomentar i 
cuidar la formació cristiana dels seus confrares i socis amb conferències i xerrades. 
El nostre temple parroquial és un monument artístic de gran valor que custodia en 
el seu interior moltes altres peces valuoses. Hem d’intentar, poc a poc, i amb pru-
dència i realisme continuar amb les necessàries restauracions. Aquest final de 
mes d’agost ja s’ha començat la restauració de la Creu de la Redempció i les pintu-
res que estaven molt malmeses. 



Família Rovira Costas; Maria Vives Salvat (aniv); 
Antònia Olivé Mercader Divendres 2: Sara Blanco 
Ruiz Dissabte 3: Juan Velasco Barbero Diumenge 
4: Pro populo; Joan Suau Riembau i Dolors Rigual 
Juncosa  Dilluns 5: ànimes del purgatori Dimarts 
6: Benvingut Magriñà Boada Dimecres 7: Regina 
Ramon Vives; Nicanor Pinza Dijous 8: - Diven-
dres 9: - Dissabte 10: - 

Intencions de les misses  
 

Dissabte 27: Marc Suau Cabayol Diumenge 28: 
Pro populo; Josep Cabayol Bargalló, Paquita Trillas 
Prats; Carmen García Cabrera, Augusto Peñán Hua-
man, Nely Peña García i Víctor Chaves Peña Dilluns 
29: Família Altet Font; Família Pellejà Vernet Di-
marts 30: ànimes del purgatori Dimecres 31: Mn. 
Ramon Timoneda i Matilde Timoneda; Maria Boada 
Figuerola; Salvadora Mercader, Josep i Anna Gui-
vernau; Ramon Ballarà Plana SETEMBRE Dijous 1: 

CARITAS  

PARROQUIAL 

Local C/ la Pau, 2 

Tel. 977662193 

cabp @ caritasdtarra-

gona.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 

Filigrana: tancat boti-

ga i recollida roba fins 

el 12 de setembre. 

Defuncions + 

Dia 16: Pere Ravella Palau; Jovita Barnadas Poch Dia 18: Maria Ricart Lecina; Francisco 
Azuaga López Dia 23: Gabriel Cardona Batet Dia 25: Encarnación Sánchez Acedo Dia 26: Ja-
vier Ferrer Nieto. 

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

Baptismes 

El dia 14 d’agost, Aïna Jané 
Melaragni. 
El dia 20 d’agost, Rocío Suárez 
Barrero; Mely Dahlia Tave-
ras Ceballo; Julián Andrés 
Ramírez Gutiérrez. 

Matrimoni 

Juan Luís Pecellín 
Romero amb Marisol 
Sánchez García, han 
contret matrimoni ca-
nònic el dissabte dia 
13 d’agost. 

Solemnitat de l’Assumpció 

         de la Mare de Déu 

El dia 15 d’agost vàrem celebrar la solemnitat de la Mare de Déu d’agost, 

tan arrelada a la fe del poble cristià. Com en altres anys es va col·locar el 

«llit de la Mare de Déu» amb la preciosa imatge de la dormició de Maria de 

la nostra parròquia, obra de Joan Perelló. 

Aquell cap de setmana també van visitar la parròquia dues Germanetes dels 

Pobres de la ciutat de Reus per a realitzar la “capta” entre els feligresos. 

Festa de Sant Ramon Nonat a Coma-ruga 

El dimecres 31 d’agost celebrarem la festa 
patronal de la parròquia de Coma-ruga. La 
celebració de l’Eucaristia, presidida per Mn. 
Norbert serà a les 11’30h. 

Amonestacions 

Han projectat rebre el sagrament del matri-
moni David Urpí Buil, natural i veí del Ven-
drell, fill de Manuel i Montserrat amb Veró-
nica Carolina Cusati Velazco, natural de 
Chacao (Venezuela) i veïna del Vendrell, 
filla de César i Adriana. 

Confraria de la Mare de Déu de Montserrat 

El dimarts 13 de setembre celebrarem una jornada montser-
ratina. Celebració de l’Eucaristia a les 19h presidida pel P. 
Joan Maria Mayol OSB, director de la Confraria. Les persones 
que desitgin inscriure’s a la confraria poden comunicar-ho a 
la presidenta, Maria Carme Rovira. 

Hermandad Jesús de las Pe-

nas 

El diumenge 4 de setembre a 
la missa de les 12h celebrarà 
la memòria de la Mare de Déu 
del Consuelo. En acabar la 
celebració, els nous membres 
de la junta prendran posses-
sió dels càrrecs 


