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Full informatiu

Del 23 d’octubre al 5
de novembre de
2016

Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell

 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h

Diumenge Mundial de les Missions.

Enguany es compleixen 90 anys del Domund. En aquesta
diada l’Església promou la propaganda del treball missioner
que es fa contínuament arreu del món perquè en tinguem
Dies festius:
coneixement i demana la implicació de tots els fidels cristians
9h.
en aquesta gran tasca missionera. Podem ajudar i hem d’aju10:30 (castellano),
dar als nostres missioners amb la nostra pregària i almoina.
12h i 19:30.
Com diu el Papa Francesc: “Hem de veure la missió com una
Dies feiners:
gran obra de misericòrdia espiritual i material”. Així, amb la
8h (laudes i missa)
nostra pregària col·laborem i ajudem espiritualment el treball
19:30 (vespres i missa)
missioner i, amb l’aportació de donatius ajudem i col·laborem
Capella de Fàtima:
amb el sosteniment material d’aquestes missions. D’aquesta
8h (1r dissabte de mes)
manera tots som sempre missioners amb els missioners que físicament són allí on l’esgésia pot ajudar als més desvalguts i pot aportar l’esperança de l’Evangeli de Jesús. El le Rosari
ma del Domund d’enguany diu: “Surt de la teva Terra”. Aquest lema ens convida a tenir
Tots els dies a les 19h
una mirada universal, a no quedar-nos pensant sempre en nosaltres mateixos i a fixar-nos
A Fàtima, diari a les 10:30.
en aquells que, tot i ser lluny de nosaltres, necessiten el nostre recolzament. Són lluny,
A la creu, dia 14 a les 16h.
però la caritat de l’Església ens els fa propers i assequibles d’ajudar. Els missioners treba Confessions
llen per anunciar l’Evangeli, tenir cura de la vida en situació precària, fomentar l’activitat
Mitja hora abans de les Misses. educativa, atendre als més pobres... No oblidem que, en l’origen, també a nosaltres ens
va arribar la fe gràcies al treball missioner dels Apòstols, de sant Pau i molts d’altres. Re Despatx parroquial
cordem com sant Pau, en les seves cartes, agraeix i demana l’ajut material i la pregària
Dilluns, dimecres i divendres a
les 20:00.
per tal que ell pugui continuar els seus viatges evangelitzadors que han sigut el fonament
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
de les comunitats cristianes del Mediterrani. Fem possible que els missioners puguin ser
Rector, Mn Joan Maria Padrell
aquest mateix fonament per a moltes noves comunitats cristianes en tot el món. Durant
977661419—686834786
Diaca, Mn José Antonio Fernán- aquest cap de setmana, en les misses, farem la col·lecta del Domund. Trobareu als bancs
de l’església els sobres per poder fer el vostre donatiu. Moltes gràcies a tots.
dez 606112025
(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

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: A partir
del 1 de novembre: 19:00
(català).
Dies festius:
10:30 (català)

Mn Joan Maria Padrell

Amb un cop d’ull...
El mes d’octubre ens porta dues festes marianes que es van celebrar solemnement. La
festa de la Mare de Déu del Roser el dia 7 es va
celebrar a l’altar del Roser. Abans de la missa
es va fer el res del Sant Rosari i es va adornar
elegantment el seu altar. Donem les gràcies per
la participació en aquesta festa i, sobretot, a
aquells que teniu cura de preparar aquest altar.
L’altra festa va ser la de la Mare de Déu del Pilar que enguany l’església es va omplir de fidels
a la missa. També van venir a celebrar la seva
patrona els membres de la Guàrdia Civil del
Vendrell acompanyats de les autoritats dels diferents cossos policials i, també d’alguns representants d’ajuntaments de pobles de la comarca.
El dia 15, en plena Fira de Santa Teresa,
el Cor Orfeó Parroquial va fer un concert de
cant coral acompanyats per la coral gironina
Cor Maragall que van interpretar diverses peces corals. Van ser molts els assistents a
aquest concert. La fotografia del costat mostra
un moment d’aquest concert.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Festa de Extremadura

Recés

Us demanem que us feu
El dia 3 és el primer dijous de
col·laboradors econòmics de mes. Tindrem el recés a la capella
la Parròquia fent una subsdel Santíssim a les 18:30 a càrrec
cripció. Amb la quantitat i
periodicitat que més us con- de Mn Clemente.
vinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!

Aniversaris

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

Diumenge dia 23 celebrarem la
missa d’acció de gràcies pels nascuts el 1936 i encomanarem els
difunts. Serà a les 12:00.

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

Pregària Jove

El grup de Joves Santa Anna ha
preparat
un vespre de pregària a
Rober filigrana III:
la
que
tothom
hi pot assistir. Serà
De dilluns a divendres de 10
a 12 del matí.
el dissabte dia 29 de les 21:00 a
les 22:00 a la capella del SantísTreballadora social:
Dilluns, dimecres i divendres sim.

Aquest diumenge dia 23 celebrem el Día de Extremadura. La comunitat extremeña participarà en
la missa de les 10:30 acompanyant el cant litúrgic
amb el Coro Raíces Extremeñas. Durant el dia, al
seu local social al Casal Familiar faran diverses activitats festives. Felicitem a tots els extremenys!

Festa de la Catequesi
Enguany avancem la missa d’inici de curs de la
catequesi a aquest diumenge dia 23. Serà a la missa de les 12:00 D’aquesta manera encomanem a
Déu tota la tasca catequètica de la Parròquia. Ho
celebrarem amb tots els pares, infants i catequistes. Igual que ho vam fer l’any passat es tornarà a
fer la consagració dels pares a Santa Anna. També
aquest dia es fa la pregària d’enviament dels catequistes a la missió d’evangelitzar, amb la catequesi,
els infants i joves a ells encomanats.

de 10:00 a 13:00.

Pregar en Comunitat

Reunió de Comunió

Tots Sants i Fidels Difunts

Aquesta setmana s’han
iniciat els cursos de catequesi de Confirmació en
els que un grup de joves
es preparen per rebre el
sagrament del do de l’Esperit Sant. Aquesta catequesi és una bona ocasió
per formar cristianament
aquests joves i animar a
que es puguin integrar
plenament a la nostra
comunitat cristiana. És
important per la Parròquia
aquesta tasca evangelitzadora. Per això convé
que tota la comunitat parroquial tinguem molt d'interès pel bon desenvolupament d’aquesta catequesi i encomanem
aquests nois amb la pregària personal. Preguem
durant aquests quinze dies per aquesta intenció.

Recordem als pares dels infants que aquest curs fan la Primera Comunió, que tindrem la reunió
el dijous dia 27 a les 20:30 a l’església on es concretaran les dates de les Primeres Comunions.

Enguany la solemnitat de Tots Sants cau en dimarts. L’horari de les misses serà el següent:
 A la vigília –dilluns dia 31 al vespre– només hi
haurà missa a les 19:30 en català.
 El dia 1 hi haurà misses com els diumenges.

Sant Salvador de Mar

L’endemà dia 2, totes les misses (8:00 i a les
19:30) seran en sufragi per tots els Fidels Difunts.

Recordem que des del dia 1
festa de Tots Sants, les misses de
Sant Salvador de Mar passen a
celebrar-se a l’ermita. I les misses
de vigília a l’ermita se celebrarà a
les 19:00.

Es concedeix indulgència plenària, aplicable a les
ànimes del purgatori, als fidels que el dia de tots els
fidels difunts visitin piadosament una església o oratori, resin el Parenostre i recitin el Credo.

Canvi d’hora
Recordem que la matinada del
diumenge 30 es farà el canvi de
l’hora. Enguany això no afecta als
horaris de la parròquia que es
mantenen fixos. Però ho recordem
perquè ningú no vingui a les misses en hora equivocada.

Es concedeix indulgència plenària, només aplicable
a les ànimes del purgatori, als fidels que, des del dia 1
fins al dia 8 de novembre, visitin piadosament un cementiri i preguin pels difunts.
Es concedeix indulgència parcial als fidels
que, els altres dies de
l'any, visitin un cementiri i preguin mentalment
pels difunts.

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

Intencions de pregària
Diumenge 23: Pro populo; Mn Albert Viladrich Vendrell (24è aniversari); Jaume Ribas Ramon; Miquel López Crisol (1r aniversari).– Dilluns 24: Pilar Trillas Navarro (12è
aniversari); Manuel Guzmán Pellín (9è aniversari).– Dimarts 25: José Ortega Sanz;
Xavier Ferrer Lluch.– Dimecres 26: A santa
Anna; Josep Morgades Mir.– Dijous 27:
Rossend Condis i Família.– Divendres 28:
Pau Rovira Nogués i Maria Antònia Ribas
Palau.– Dissabte 29: Salvadora Mercader
Català; Josep Guivernau Giró; Anna Guivernau Giró; Xavier Vilar Cutchet (32è aniversari).

Diumenge 30: Pro populo; Josep Català Escolà (39e`aniversari); Paquita Galofré Constantí
(10è aniversari).– Dilluns 31: Per les ànimes
del Purgatori.– Dimarts 1: Concepció Alberich Alsina i Josep Ramon Julivert Vidiella;
Ezequiel Janer Palau; Família Rovira Costas;
Família Giró Murtró; Família Andrés Vidal;
Família Colls Llusà; Amadeo Colls Llusà;
Joaquim Sabaté Centellas (6è aniversari).–
Dimecres 2: Tots els fidels Difunts; Ramon
Ballarà Plana.– Dijous 3: Intenció particular.–
Divendres 4: Enric Orpinell Congost (27è
aniversari).– Dissabte 5: Acció de gràcies.

Defuncions

Octubre: Dia 3: Zoraida Redorat Serrat.– Dia
4: Salvador Olivé Sigano.– Dia 11: Soledad
Vinagre Temprano.– Dia 13: Rosario Benítez
Padilla.– Dia 14: Maria Rodríguez González.–
Dia 19: Juan Maestre Albarracín.– Dia 20:
Carme Samitier Treviño.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Octubre: Dia 9: Dídac Bolaño Espinosa;
Daphne Sannicolás Sánchez; Lucía Segura
Blanco.– Dia 15: Martina Planella Salas.
Benvinguts a la Família cristiana!

