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Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

 

Parròquia  
de Sant  

Salvador del  
Vendrell NADAL DEL SENYOR 

 

 En totes les misses del dia de Nadal es fa adoració de la imatge 

de l’infant Jesús al final de la missa. 

Dissabte 24 de desembre. 
 

 A les 17:00 Missa de vigília de Nadal a la Residència de la Mun-

tanyeta.   

 A les 19:00 Missa de vigília de Nadal (castellano). 
 

 A les 23:30 Ofici de lectura del Nadal i, acte seguit, 

 SOLEMNE MISSA DEL GALL. Cantada pel Cor Orfeó Parroquial. 
 

Diumenge 25 de desembre, dia de Nadal. 
 

 

 A les 10.30: Missa de Nadal (castellano) 
 

 A les 12:00: SOLEMNE MISSA DE NADAL. Cantada per la Coral 

Petit Estel. En acabar la missa la Coral Polifònica del Vendrell 

cantarà les Nadales al pessebre a l’altar de la Puríssima. 
 

 A les 19:30: Missa de Nadal. 
 

 A les 21:00: Familiar concert de Nadal amb la participació de 

les corals Petit Estel, Coral Joves Veus i Cor Orfeó Parroquial. En-

trada lliure. En aquest concert podreu fer un donatiu per Càritas. 

CAP D’ANY, solemnitat de la Mare de Déu 
 

Dissabte 31 de desembre. 
 A les 19:00: Missa de vigília de Cap d’any (castellano). 

 A les 20:00: Missa de vigília de Cap d’Any (català). 
 

Diumenge 1 de gener. 
 

 A les 10.30: Missa de Cap d’any (castellano). 
 

 A les 12:00: Missa solemne de Cap d’any. 
 

 A les 19:30: Missa de Cap d’any. 

 Recordeu que durant les 

festes de Nadal no hi haurà 

la Missa de les 9:00 dels 

diumenges i festius. 

Divendres 23 de desembre: 
 Durant el matí d’aquest divendres hi haurà els mossens de la 

parròquia atenent el confessionari. 

 A les 20.00: Celebració comunitària del sagrament del perdó. 

Amb la presència dels mossens de l’Arxiprestat. 

Festivitat de 

la Sagrada Família 
 

     Recordeu de portar les Capelletes 

de la Sagrada Família per les misses 

d’aquest cap de setmana. 

     En les misses es farà la benedicció 

dels matrimonis. 
 

Divendres 30 de desembre. 
 

 

 A les 8:00: Missa. 
 

 A les 19:30: Missa. 

Dilluns 26 de desembre, Sant Esteve 
 

No hi ha missa a les 8 del matí. 

 A les 11:00: Missa. 
 

 A les 19:30: Missa. 



  

25 de desembre. NADAL 
 A les 12:00: Solemne Missa de NADAL 

  

 

25 de desembre, NADAL del SENYOR 
 A les 10.30: Solemne Missa de NADAL 

 

Diumenge 1 de gener, CAP D’ANY 
 A les 10.30: Missa, solemnitat de la Mare de Déu 
 

6 de gener, EPIFANIA (Dia de Reis) 
 A les 10.30: Solemne Missa de l’Epifania.  
 

Nota.– No se celebren a Sant Salvador de Mar mis-

ses de vigília durant aquestes festes de Nadal. 

Església de Sant 
Vicenç de Calders 

Ermita de  
Sant Salvador de Mar 

 

Dissabte 24 de desembre 
  

 A les 17:00: MISSA DE VIGÍLIA DE NADAL a la resi-

dència de la Muntanyeta. 
 

Dimarts 27 de desembre 
 

 A les 10:00: MISSA DE L’OCTAVA DE NADAL a la 

Policlínica. 

Centres 
Hospitalaris 

 

 Benedicció dels pessebres de casa. En les 

misses d’Infants dels cap de setmana del 17 i 

18 de desembre es farà la benedicció dels 

pessebres de casa. Cal que porteu la imatge 

de l’infant Jesús amb una etiqueta amb el vos-

tre nom. Això es farà en la missa de les 19:00 

en castellà del dissabte dia 19 i en la missa de 

les 12 del diumenge dia 20. 
 

 Després de Reis, el dilluns dia 9 de gener, es 

reprenen els cursos de catequesi. 

Catequesi 

EPIFANIA DEL SENYOR 

AL VENDRELL 
 

 En totes les misses de la festa de Reis es fa 

adoració de la imatge de l’infant Jesús al final 

de la missa. 
 

Dijous 5 de gener 

 A les 19:00 missa (castellano) de vigília de 

Reis. 
 

 A les 19:45: Recepció dels Reis d’Orient a 

l’església parroquial i adoració de l’Infant 

Jesús. 
 

 Nota.– No hi haurà Missa a les 20:00. 

Divendres 6 de gener 
 

 A les 10.30: Missa (castellano). 
 

 A les 12:00: Solemne Missa d’Epifania. 

Cantada pel Cor Orfeó parroquial. 
 

 A les 19:30: Missa. 

Baptisme del Senyor  

 El diumenge després de Reis se celebra el 

Baptisme del Senyor amb el que s’acaba el 

temps litúrgic de Nadal. Aquest dia a les 

misses es fa la renovació de les promeses 

baptismals. 
 

Dissabte 7 de gener 

 A les 19:00: Missa (castellano). 
 

 A les 20:00 Missa. 
 

Diumenge 8 de gener 
 

 A les 9:00 Missa. 

 A les 10.30 Missa (castellano). 

 A les 12:00 Missa. 

 A les 19:30 Missa. 


