
 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)    

Del  28 d’agost al 10 

de setembre de 2016 

Número  397 

 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 Fernán-

dez 606112025 

Mn Clemente Lucena Gómez 

977181090—601138164 

Mn Josep Maria Barenys 

977660148—666538010 

Mn Jordi Barenys   977660148 
 

parroquiavendrell@yahoo.es 
http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 
 

 Baptismes 
- Dissabtes, 18h: 
1r i 3r, en castellano (sin Misa) 

2n i 4t, en català (sense Missa) 
 

- Diumenges, 13h: 
1r,  (sense Missa en català) 

2n, (sin Misa en castellano) 
 

Xerrada de preparació.– Primer 

dissabte de cada mes a les 17h 

SANT SALVADOR DE MAR 

 HORARIS DE MISSES 

Vigílies de festes: 

20:00 (català). 

Dies festius:  

10:30 (català) 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Plany per Amatrice 
 

     Aquests dies la terra ha trontollat a Itàlia. És un fenomen natural i necessari per a que 

els continents s’estabilitzin. Però quan això succeeix poden causar danys greus com ha 

succeït a Amatrice i altres poblets veïns. Per ara ja són més de 280 víctimes mortals i mol-

tíssims ferits. A tot això s’hi suma la tragèdia d’haver perdut totalment les llars amb totes 

les possessions personals. Molts no podran tornar a recuperar les seves cases. Commove-

dor va ser veure en les notícies el rector d’aquests poblets plorant per les víctimes i la des-

trucció d’aquests pobles. Esperem i desitgem que l’administració pública pugui atendre 

adequadament totes les víctimes i ferits i ajudi a la recuperació ràpida d’aquests munici-

pis. El Papa Francesc va suspendre la catequesi del dimecres per fer un acte d’oració i va 

demanar a tots els cristians del món que preguéssim per aquesta intenció. 

 

     El sofriment és la qüestió de les qüestions. Ja fa la seva aparició amb el primer alè del 

nadó quan arriba al món i no deix d’acompanyar-nos tota la vida. La resposta al sentit del 

dolor és llarga i complexa per intentar exposar-la ara i aquí. Però també el sofriment gene-

ra en les persones actituds de solidaritat i caritat. És aquí on realment ens manifestem 

com a essers humans semblants a Déu el nostre Pare. En les catàstrofes apareix la priori-

tat fraterna de bolcar-nos cap a les víctimes fent tot el que ens sigui possible. No m’atre-

veixo a dir-ho, però potser Déu permet el mal perquè tinguem l’ocasió de manifestar-nos 

misericordiosos com ho és Ell. Nosaltres ho fem així i, encara que la tragèdia d’Itàlia està 

lluny per poder-ne fer una aportació de voluntariat, sí podem ajudar-los encara que només 

sigui amb la nostra pregària. En aquests moments només se m'acut pregar com ho fa el 

salm 18: “Llavors la terra se somogué i tremolà. Cruixiren els fonaments de les munta-

nyes. Els sacsejà la seva indignació”. Però després, dirigint-se al Senyor, li diu: “Senyor, 

Déu meu, mireu i defenseu-me. Ompliu-me els ulls de la vostra claror”. 

 

Mn Joan Maria Padrell 

Amb un cop d’ull... 
 

       En la festa major  de Sant Vicenç d’enguany 

el Sr. Rector va beneir la nova imatge de la San-

tíssima Trinitat que ara presideix l’altar major 

damunt la imatge de sant Vicenç. Aquesta talla 

ha estat una generosa donació de la família de 

la Sra. Teresina Martorell. Després de ser res-

taurada ha estat col·locada al temple enriquint 

així la imatgeria de l’església de Sant Vicenç de 

Calders. 

              El passat 12 d’agost, i coincidint amb     

l’aniversari de la creació de l’església parroqui-

al del Vendrell en la seva localització 

actual, va celebrar l’aniversari d’ordena-

ció presbiteral Mn Jordi Barenys. En-

guany celebra la xifra bonica de 60 anys 

de prevere. Com és costum en la nostra 

parròquia es va celebrar la missa del 

vespre presidida per Mn Jordi i concele-

brant-hi tots els mossens de la parrò-

quia com podeu veure en la fotografia. 

Després tothom va poder felicitar a Mn 

Jordi al carrer prenent unes coques i vi 

dolç. Ad multos annos Mn Jordi! 



Millorar les nostres 

celebracions 
El Parenostre és l’oració 

del cristià i amb la que 

més freqüentment pre-

guem. La litúrgia va incor-

porar aquesta oració, en-

senyada pel mateix Crist, 

a la celebració de la missa 

i de les Laudes i Vespres 

en tota l’església. Tot i 

que quan resem el pare-

nostre particularment l’ac-

abem dient Amén, no ho 

fem així quan el parenos-

tre es recita dins la missa. 

No diem amén al final per-

què la pregària continua 

amb la missa. És cert que 

en alguns cants està pre-

vist musicalment acabar 

amb l’Amén. Però mai en 

ser recitat en la missa. 

 

Agost: Dia 13: Seth Timothi Soler-Robertson .

– Día 14: Lina Sofía Cuello Correa.– Día 20: 

Indira Linhardt Hervás.  
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrimonis 
 

Agost: Dia 20: Jonatan Cesares Pascual i Lau-

ra Concepción Rodríguez Aquino. 
 

Enhorabona! 
 

Aniversaris 
 

Setembre: Dia 11: Noces d’Or de José Puchol 

Valero i Maria Dolores Vázquez Montiel. 
 

Felicitats! 

Diumenge 4: Pro populo; Per les ànimes del 

Purgatori.– Dilluns 5: Acció de gràcies.– Di-

marts 6: Benvingut Magriñà Boada.– Dime-

cres 7: Regina Ramon Vives; Família Álvarez 

Rodríguez; Acció de gràcies.– Dijous 8: In-

tenció particular.– Divendres 9: a santa Anna.

– Dissabte 10: Família Vidiella Pujol; Josep 

Julivert i América Fernández; Maria Mercader 

Català; Felisa Corpas Corpas. 
 

Defuncions 
 

Agost: Dia 18: Irene Alegre Villarroya; Isabel 

García Morató.– Dia 17: Josep Rovira Serra.– 

Dia 19: Maria Vidal Llop.– Dia 22: Cruz En-

ciso Barragán. 
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 

  

Intencions de pregària 
 

Diumenge 28: Pro populo; Pau Rovira No-

gués i Maria Antònia Ribas Palau; Família 

Altet Font (aniversari).– Dilluns 29: Per les 

ànimes del Purgatori.– Dimarts 30: Matri-

moni Hevia Ariño; Jordi Esvertit Pujol (6è 

aniversari); Josep Ollonarte Guasch (als 37 

mesos de la seva mort).– Dimecres 31: An-

na Guivernau Giró (aniversari); Josep Gui-

vernau Giró; Salvadora Mercader Català; 

Ramon Timoneda Marimon; Matilde Timo-

neda Marimon.– Dijous 1: Família Rovira 

Costas; Maria Vives Salvat (aniversari); Jo-

sé Jiménez Rodríguez (al mes de la seva 

mort).– Divendres 2: Per les ànimes del 

Purgatori.– Dissabte 3: Rosa Figueras Santó 

(aniversari). 
 

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

Ser Subscriptor de la 

Parròquia 
    Us demanem que us feu 

col·laboradors econòmics de 

la Parròquia fent una subs-

cripció. Amb la quantitat i 

periodicitat que més us con-

vinguin. Demaneu-nos infor-

mació. Moltes gràcies! 

CARITAS PARROQUIAL 
Local C/ de la Pau, 2 

Tel. 977662193 
cabp@caritasdtarragona.cat 

 

Atenció al públic: 

Dilluns, dimarts,dimecres i 

divendres de 10 a 13h i de 

18 a 19h. 
 

Rober filigrana III: 

De dilluns a divendres de 10 

a 12 del matí. 
 

Treballadora social: 

Dilluns, dimecres i divendres 

de 10:00 a 13:00. 

Inscripcions de la catequesi 

     

     Les inscripcions pels cursos de catequesi es fan 

als baixos de la Rectoria (c/ del Mar, 6) els se-

güents dies: 

 Dimecres 14 de setembre de 20 a 21 h. 

 Divendres 16 de setembre de 20 a 21 h. 

 Dilluns 19 de setembre de 20 a 21 h. 

 Dimecres 21 de setembre de 20 a 21 h. 

 Divendres 23 de setembre de 20 a 21 h. 
 

 Hi haurà les catequistes per fer les inscrip-

cions i per informar-vos dels horaris i condicions de 

la Catequesi. Als de la Catequesi de Comunió ja se 

us donarà els llibres. Pregunteu als catequistes el 

cost dels llibres. 

     Divulgueu aquesta informació entre les famílies 

que coneixeu que tenen fills en edat per fer la cate-

quesi. 

Aniversari sacerdotal 
 

     El 13 de setembre és l’aniversari d’ordenació 

sacerdotal del nostre rector Mn Joan Maria Padrell 

que aquest curs fa 18 anys de prevere. També el 

dia 11 que també va caure en diumenge farà cinc 

anys que és rector de la nostra parròquia del Ven-

drell. Enguany, però, Mn Joan Maria estarà absent 

aquests dies. Per això celebrarem el seu aniversari 

el dimarts dia 20 de setembre en la missa del ves-

pre. Ad multos annos Mn Joan Maria!  

Romeria a Montserrat 
 

     Enguany farem la Romeria a 

Montserrat el diumenge 25 de 

setembre. Els horaris de la romeria 

són els mateixos de cada any. Po-

deu fer les inscripcions a la recto-

ria el dimecres 21 de setembre a 

les 20:00. 

     Animeu-vos a participar de la 

nostra Romeria a Montserrat! 

Recés 
 

     Tindrem el recés del primer di-

jous de mes aquesta setmana el 

dia 1. Començarà a les 18h. 

     Aquest mes no tindrem el recés 

del tercer dijous que començarem 

a l’octubre sempre el tercer dijous. 

Reunió de 

l’equip arxiprestal dels 

cursets 

prematrimonials 
 

     El dimarts dia 30 ens reunirem 

l’equip arxiprestal de preparació al 

matrimoni per tal de programar els 

cursets per a nuvis del present 

curs. La reunió es farà a la rectoria 

a les 20:30. 

Absència del rector 
 

     Del 5 al 15 de setembre, Mn 

Joan Maria Padrell serà absent de 

la parròquia. Estarà fent una convi-

vència de preveres. És una convi-

vència de formació i descans en 

una casa prop de Girona. Per qual-

sevol cosa adreceu-vos aquests 

dies al vicari. 


