Número 399
Del 10 al 24 de
setembre 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
Si tens ulls per veure-hi,... descobriràs que Calcuta està a tot arreu.
Quan mare Teresa va començar a ser coneguda mundialment, especialment després que se li concedís el premi Nobel
de la Pau al 1979, molta gent, va viatjar a Calcuta per visitar les
cases de les missioneres de la caritat, on les germanes atenien
els més pobres dels pobres: infants abandonats, malalts trobats
a la vora dels carrers, moribunds i descartats de la societat.
La gent s'admirava de la tendresa que experimentaven a Calcuta. Tal era l'amor que
es vivia en aquestes cases que, si fos el cas que només tinguessin una manta per a deu
persones, aquestes deu persones la compartien tranquil·lament sense més problemes.
Mare Teresa, i les missioneres de la caritat, en els seus centres, aconseguien pal·liar
una mica el sofriment físic i material. Però a aquesta santa li preocupava també un altra
forma de sofriment més profund i amagat: la mancança d’amor. És que, a fi de comptes,
és molt més pobre aquell qui ha perdut l'amor, que aquell qui no té pa.
És per aquest motiu que a la mare Teresa li agradava dir:“si tens ulls per veure-hi, ...
descobriràs que Calcuta està a tot arreu”.
“Si tens ulls per veure-hi”... Però això sí, necessites ulls, no només per veure, sinó per
mirar i per voler fer alguna cosa per ajudar; ulls per descobrir Calcuta aquí mateix al Vendrell; ulls, com els de la mare Teresa per mirar la solitud en què viu molta gent, que materialment, potser, es defensa però que malauradament pensen que la seva vida no té valor, ni dignitat, ni grandesa.
Potser, no podem canviar moltes coses, però al menys podem estimar i portar al cor
un somriure bonic, com el de aquesta santa. Obrirem així horitzons d’alegria i d’esperança
a tota aquesta humanitat desanimada i necessitada de comprensió i tendresa.

http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/

Mn. Clemente Lucena

• 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.–
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)

Romeria a Montserrat
El proper diumenge dia 25 celebrem la 81ena edició de
la Romeria Parroquial a Montserrat. Els horaris dels actes de
la Romeria són:
7:00 Sortida des de l’Estació d’autobusos del Vendrell.
9:00 Viacrucis a càrrec dels Portants del Sant Crist.
11:00 Missa Conventual amb l’ofrena de la Romeria, Salve
i Virolai i Rebuda dels Romeus.
18:15 Rosari, Vespres.
19:30 Retorn cap al Vendrell.
La venda de tiquets per l’autocar es farà el dimecres dia 21 a les 20:00. Als baixos de
la rectoria on hi haurà els Portants per fer les inscripcions.
Reserveu-vos la data i animeu-vos a participar en aquesta tradicional jornada comunitària de visita i pregària a la Mare de Déu de Montserrat!

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Inscripcions de la catequesi

Recés

Us demanem que us feu
Aquest mes no tindrem el recés
col·laboradors econòmics de del tercer dijous que començarem
la Parròquia fent una subsa l’octubre sempre el tercer dijous.
cripció. Amb la quantitat i
periodicitat que més us convinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!

Absència del rector

CARITAS PARROQUIAL
Local C/ de la Pau, 2
Tel. 977662193
cabp@caritasdtarragona.cat

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

Del 5 al 15 de setembre, Mn
Joan Maria Padrell serà absent de
la parròquia. Està fent una convivència de preveres en una casa a
prop de Girona. Per qualsevol cosa
adreceu-vos al vicari.

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.

Millorar les nostres
celebracions
La consagració és el moment per acollir amb actitud d'adoració i respecte el misteri de la nostra
fe: el sacrifici de Jesucrist, que s’ofereix a Déu
Pare, tal com ho va fer,
fa dos mil anys, sobre la
creu.
Hi ha gestos que poden
ajudar-nos a crear aquest
clima d'adoració: les paraules de Jesucrist, pronunciades pausadament
pel sacerdot; les campanes que ressonen en l'Església; la postura, preferentment de genolls i sobretot, l'actitud de recolliment interior.

Full especial
de la catequesi
Trobareu editat un Full especial
de la Catequesi amb informació de
les inscripcions, començament de
la catequesi i reunions de pares.

Les inscripcions pels cursos de catequesi es fan
als baixos de la Rectoria (c/ del Mar, 6) els següents dies de les 19:30 a les 20:30:
•
Dimecres 14 de setembre.
•
Divendres 16 de setembre.
•
Dilluns 19 de setembre.
•
Dimecres 21 de setembre.
•
Divendres 23 de setembre.
Hi haurà les catequistes per fer les inscripcions i per informar-vos dels horaris i condicions de
la Catequesi. Als de la Catequesi de Comunió ja se
us donarà els llibres.

Festa de la Santa Creu
La festa de la Santa Creu és el dimecres dia 14.
Com cada any posarem la imatge del Sant Crist a
l’altar major en totes les misses. El Cos de Portants
es farà present per la celebració de la missa del
vespre a les 19:30 després de la qual es venerarà
el Sant Crist.

Festa de la
Mare de Déu dels Dolors

Curset Bíblic
Comença el curs bíblic que es
fa els dimecres a les 16h. Mn Josep Maria Barenys acompanya
aquesta formació. Començarem el
dimecres dia 21 a la rectoria.

Recés de catequistes
Iniciem el curs de catequesi
amb un recés per catequistes. Serà el dijous dia 22. Sortirem a les
16:30 del final del carrer de Mar.
El recés es farà a l’església gran
de Sant Salvador, a la plaça de les
Palmeres. Farem algunes reflexions i eucaristia.

El dia 15 celebrem la festa dels Dolors de la Mare de Déu. Enguany és el proper dimecres. La Confraria dels Dolors celebra la seva festa. La celebració serà en la missa de les 19:30. En acabar venerarem la Mare de Déu i li cantarem la salve.

Aniversari sacerdotal
El 13 de setembre és l’aniversari d’ordenació
sacerdotal de Mn. Joan Maria Padrell que fa 18
anys de prevere. També el dia 11 farà cinc anys que
és rector de la nostra parròquia del Vendrell. Enguany, però, Mn. Joan Maria és absent aquests dies. Per això ho celebrarem el dimarts 20 en la missa del vespre. Ad multos annos Mn. Joan Maria!

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

Intencions de pregària
Diumenge 11: Maria Sadurní (aniversari).–
Dilluns 12: Jaume Ferrer i Família Escarré;
José Martínez i Cristóbal Martínez Berbel;
Antonio Moreno.– Dimarts 13: Josefina
Ribas Palau.– Dimecres 14: Víctor Gallego
Dávila (als 6 mesos de la seva mort).– Dijous 15: Dolors Soler Solé; Família Rovira
Costas; José Ramírez López (al any de la
seva mort).– Divendres 16: Mirta, Irene,
Juana, Marta i Ramón Guibert Morales (al
any de la seva mort).– Dissabte 17: Teresa
Romagosa Figueras.
Diumenge 18: Pro populo; Josep Maria Rovira Recasens (29è aniversari); Ana Carlota
Jaramillo López; Palmira Calbet Palau i fa-

mília.– Dilluns 19: Acció de gràcies.– Dimarts 20: Jordi Grau; família Rubio Bonet;
Lluis Palau i Lluis Palau Güell.– Dimecres
21: Josep Guivernau Giró (aniversari), Salvadora Mercader Català i Anna Guivernau Giró;
Jaume i Anton Güell i família; Antonio Gaya
Boria.– Dijous 22: Intenció particular.– Divendres 23: Maria Teresa Orpí Jané i Ramón
Rafecas Orpí.– Dissabte 24: Mercè Madriles
Izquierdo.

Defuncions

Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Setembre: Dia 3: Julen Anguita Tamayo.– Día
4: Noah Fernández Simal.
Benvinguts a la Família cristiana!

Matrimonis
Agost: Dia 31: Emilio Castillo Gualda i LaiaAnna Ferrer Cibeira.

Agost: Dia 27: José Maria Reina Torres.– Dia Enhorabona!
28: Juan Reyes Rebollo.– Setembre: Dia 1:
Eulogia Sánchez Barranco.– Dia 5: Joaquín
Martínez Bertrán.

