Número 396
Del 31 de juliol al 13
d’agost de 2016
 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h
(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

Dies festius:
9h.
10:30 (castellano),
12h i 19:30.
Dies feiners:
8h (laudes i missa)
19:30 (vespres i missa)
Capella de Fàtima:
8h (1r dissabte de mes)
 Rosari
Tots els dies a les 19h
A Fàtima, diari a les 10:30.
A la creu, dia 14 a les 16h.

 Confessions
Mitja hora abans de les Misses.

 Despatx parroquial
Dilluns, dimecres i divendres a
les 20:00.
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
Rector, Mn Joan Maria Padrell
977661419—686834786
Diaca, Mn José Antonio Fernández 606112025
Mn Clemente Lucena Gómez
977181090—601138164
Mn Josep Maria Barenys
977660148—666538010
Mn Jordi Barenys 977660148

parroquiavendrell@yahoo.es

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Missatge del Sant Pare als joves a Cracòvia
Jesucrist és qui sap donar-li veritable passió a la vida, Jesucrist és qui ens mou a no
conformar-nos amb poc i ens porta a donar lo millor de nosaltres mateixos; és Jesucrist
qui ens qüestiona, ens convida i ens ajuda a aixecar-nos cada vegada que ens donem per
vençuts. És Jesucrist qui ens impulsa a aixecar la mirada i a somiar ben alt. “Però, Pare –
em pot dir algú– és tan difícil somiar alt, és tan difícil pujar, estar sempre pujant. Pare, jo
sóc dèbil, jo caic, jo m’esforço però sovint me'n vaig avall”. Els alpinistes, quan pugen una
muntanya canten una cançó que diu: “En l’art de pujar, el que importa no és no caure,
sinó no quedar-se tombat”. Si tu ets feble, si tu caus, mira amunt i veuràs la mà estesa de
Jesús que et diu: “-Aixeca’t, vine amb mi”. “-Però, i si caic altra vegada?” “-També”, “-I si
ho faig altra vegada?” “-també”. La mà de Jesús està sempre estesa per aixecar-nos quan
nosaltres caiem.
¿Vosaltres voleu una vida plena? Comença en aquest moment deixan-te commoure.
Perquè la felicitat germina i floreix en la misericòrdia. Aquesta és la invitació de Jesús: la
misericòrdia. Llavors, tots junts, li demanem al Senyor –que cadascú ho repeteixi en silenci en el seu cor-: Senyor envia’ns a l’aventura de la misericòrdia. Envia’ns a l’aventura de
construir ponts i tombar murs, envia’ns a l’aventura de socórrer al pobre, al qui està sol i
abandonat, a qui ja no hi troba sentit a la vida. Envia’ns a acompanyar a aquells que no et
coneixen i a dir-los, a poc a poc i amb molt de respecte, el teu Nom, el per què de la meva
fe. Aquí som, Senyor. Envia’ns a compartir el teu Amor Misericordiós. Volem rebre’t en
aquesta Jornada Mundial de la Joventut, volem confirmar que la vida és plena quan és
viscuda des de la misericòrdia, i que això és el millor, és la part més dolça, és la part que
mai no ens serà presa. Amen.

Amb un cop d’ull...
La primera fotografia és de la celebració dels cinquanta anys de prevere del Pare Joan Rovira. Es va
celebrar aquesta festa el diumenge 24 de juliol a la
missa de 12 que ell va presidir acompanyat de la seva
família d’aquí del Vendrell. Per molts anys Pare Joan!

Les últimes fotografies són un resum de la Festa Major de Santa Anna d’enguany. Al
costat
podeu veure els administradors de la
 Baptismes
Festa
Major
amb els Portants d’Honor de San- Dissabtes, 18h:
ta
Anna
que
relleven els anteriors. A sota hi
1r i 3r, en castellano (sin Misa)
2n i 4t, en català (sense Missa) veiem el moment en que la imatge petita de
santa Anna surt a la Plaça Vella després de la
- Diumenges, 13h:
1r, (sense Missa en català)
missa a rebre l’homenatge del seguici popular.
2n, (sin Misa en castellano)
Finalment hem posat una fotografia del
Xerrada de preparació.– Primer
sensacional concert del Cor Orfeó Parroquial
dissabte de cada mes a les 17h
que va interpretar peces musicals representaSANT SALVADOR DE MAR tives de bandes sonores del cinema.
http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/

 HORARIS DE MISSES
Vigílies de festes:
20:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català)
20:00 (castellano)

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Festa de Sant Salvador

Us demanem que us feu
col·laboradors econòmics de
la Parròquia fent una subscripció. Amb la quantitat i
periodicitat que més us convinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!

Aquest proper dijous dia 4 tindrem el recés de pregària del primer dijous de mes. Serà a partir
de les 18:00 a la capella del Santíssim. Mn Josep Maria Barenys
s’encarregarà de conduir la pregària.

El dia 6 d’agost és la festa litúrgica de la Transfiguració del Senyor. Aquesta escena evangèlica en
la que el Senyor va mostrar la seva glòria divina als
seus apòstols en la muntanya del Tabor, és el titular de la nostra església parroquial que anomenem
Sant Salvador. Per això el retaule de l’altar major
mostra la representació d’aquesta escena amb Jesús transfigurat acompanyat de Moisès i Elies. També hi tenim aquestes imatges en el cimal de la façana exterior de l’església. Al damunt de la porta gran
i en el vitrall del rosetó hi ha la imatge de Jesús salvador.
Aquest dia tindrem les misses a les vuit del matí
i a dos quarts de vuit de la tarda. També hi haurà la
tradicional missa a l’exterior de l’ermita de Sant
Salvador de Mar que, enguany, en caure en dissabte se celebrarà a les vuit de la tarda.
Una felicitació a tots els qui porteu el nom de
Salvador.

CARITAS PARROQUIAL
Local C/ de la Pau, 2
Tel. 977662193

Aniversari de
la parròquia

cabp@caritasdtarragona.cat

Atenció al públic:
Dilluns, dimarts,dimecres i
divendres de 10 a 13h i de
18 a 19h.

Cada any el dia 12 d’agost recordem l’aniversari de la creació
de la nostra Parròquia que va ser
traslladada aquí des de Sant SalRober filigrana III:
De dilluns a divendres de 10 vador de Mar. Enguany complim
a 12 del matí.
709 anys. Ho recordarem en les
Treballadora social:
misses d’aquest dia i pregarem
Dilluns, dimecres i divendres per la nostra Parròquia i per totes
de 10:00 a 13:00.
les seves activitats pastorals.

Millorar les nostres
celebracions
La invocació al principi de
la missa del Kyrie Eleison
(Senyor tingueu pietat)
que s’alterna tres vegades
és una expressió penitencial que brolla del penediment del pecador semblant a aquella expressió
evangèlica tan apreciada
a l’orient que diu: “Senyor
Jesús, Fill de Déu, tingues
pietat de mi que sóc un
pecador”. Però tot i que
es tracta d’una expressió
penitencial normalment
l’adornem amb cant i música. Això és així perquè
més que una expressió
penitencial és una aclamació a Jesús Senyor.
Unint així al penediment
l’alegria festiva per la misericòrdia de Déu rebuda.

Tornada de Cracòvia
El dia 2 d’agost tornen de Cracòvia els joves del grup Santa Anna de la nostra Parròquia. Durant
tots aquests dies han participat de
la Jornada Mundial de la Joventut
que enguany s’ha fet a Polònia
junt amb centenars de milers de
joves de tot el món. També els ha
acompanyat el nostre Arquebisbe
Jaume. Esperem el seu feliç retorn
i en el proper Full Informatiu publicarem una crònica d’aquest viatge
pastoral.

Festa de Sant Vicenç de Calders
El primer dissabte del mes d’agost, enguany és
el dia 6, celebrem la Festa Major del poble de Sant
Vicenç de Calders. És una festa dedicada a Sant
Marc Evangelista. Tot i que sant Marc se celebra a
l’abril, la festa sempre s’ha traslladat a l’estiu. La
missa solemne se celebrarà a l’església de Sant
Vicenç a les 19:00.
Us desitgem una molt bona Festa Major a tots
els veïns de Sant Vicenç de Calders!

Concert d’orgue

Aniversari sacerdotal

Continuant el cicle de concerts
a la nostra parròquia tindrem el
proper el divendres dia 12 al vespre. Podeu consultar els concerts
a la cartellera que hi ha a l’entrada
de l’església.

El dia 12 d’agost, divendres, celebra el seu aniversari d’ordenació sacerdotal Mn Jordi Barenys Capellades que enguany compleix 60 anys de prevere.
Ho celebrarem acompanyant-lo en la missa de les
19:30 on tindrem ocasió de felicitar-lo.
Ad multos annos Mn Jordi!

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

Intencions de pregària
Diumenge 31: Pro populo; Josep Ollonarte
Guasch Pablo Utjes Duch; Per les ànimes
del Purgatori.– Dilluns 1: Família Rovira
Costas; Josep Ollonarte Guasch (3r aniversari).– Dimarts 2: Per les ànimes del Purgatori.– Dimecres 3: Per les ànimes del Purgatori.– Dijous 4: Joan Güixens Carrion (17è
aniversari).– Divendres 5: Manuel.– Dissabte 6: Benvingut Magriñà Boada; Salvador Giró Saperas i Maria Rosa Galimany
Nin; Salvador Mercader Català; Francisco
Constantí Llové (22è aniversari).
Diumenge 7: Pro populo; Família Álvarez
Rodríguez.– Dilluns 8: Gabriel Palau Jané;

Ferran Chaparro Grifell (27è aniversari).– DiBaptismes
marts 9: Intenció particular.– Dimecres 10:
Felisa Corpas Corpas.– Dijous 11: Acció de
gràcies.– Divendres 12: Montserrat Giró Giró Juliol: Dia 4: Núria Sanahuja Salvó.– Día 16:
(23è aniversari).– Dissabte 13: Josefina Ribas Leia Algar Bernadas; Alan Morcillo Moix.–
Dia 23: Alejandro Leis Vidal; Antía Leis ViPalau.
dal; Álvaro Leis Vidal; Lois Leis Vidal.

Defuncions

Juliol: Dia 14: Francisca Tomás Carril.– Dia
16: Ventura Coll Reixach.– Dia 18: Ana Maria Sánchez Jiménez.– Dia 20: Esteban Pons
Verdet.– Dia 21: Otília Gúixenx Güixens;
Conrado Torner Peralta.– Dia 22: Ricard Serra
Vilarasau; Rosario López Zamora.– Dia 27:
Maria Biornau Marcé.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Benvinguts a la Família cristiana!

Matrimonis
Juliol: Dia 16: Raul Mora Parra i Judit Palazón
Alarcón.– Dia 23: Xavier García-Diego Alonso
i Noemí Bocanegra Rebollo.
Enhorabona!

