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Full informatiu

Del 20 de novembre
al 3 de desembre de
2016

Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell

 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.

Temps d’espera.
El temps d’Advent que iniciem és un temps d’espera. Esperem la vinguda de Jesús, el
seu naixement enmig nostre. En l’experiència humana hi ha diferents maneres d’esperar.
Hi ha l’espera, per exemple, del tren o l’autobús. En aquest cas no ens cal fer res. Simplement esperem asseguts o llegint el diari. És una espera passiva. No fem res més que esperar. Hi ha una altra espera diferent com quan esperem un amic o un familiar. En aquest
cas estem en actitud activa preparant les coses per quan arribi el convidat i se senti acollit. És una espera activa. El temps d’Advent és un temps d’espera activa. Esperem l’amic
que ve a casa, i cal que ho tinguem tot a punt. És Jesús el qui ve i volem tenir el cor ben
endreçat i preparat per acollir i viure la presència del Senyor en la nostra vida. El cor que li
cal és un cor obert que sap estimar i deixar-se estimar. Un cor com el seu. Un cor generós
que sap perdonar, un cor solidari, just, net, compassiu, que posa pau. Si ho fem així, la
nostra espera no serà passiva sinó que donarà fruit. Jesús no naixerà només en el pessebre, naixerà i creixerà en el nostre interior i en el nostre entorn.
Proposta de familiaritat

Els mossens de la parròquia hem pensat que seria bo que al final de les misses el prevere celebrant es posés a la porta de l’església per saludar personalment als fidels que ho
Mitja hora abans de les Misses. vulguin. És un costum que es fa en molts llocs. Es tracta simplement de mostrar un clima
de familiaritat a la nostra comunitat que, a més, mostrarà un esperit d’acolliment pels qui
 Despatx parroquial
són forasters o venen esporàdicament i fer-nos més propers a tots. Creiem que és un gest
Dilluns, dimecres i divendres a
força simple i gens pretensiós però que pot ajudar a crear un ambient d’amabilitat. La
les 20:00.
nostra intenció és fomentar caliu d’acolliment d’una manera ben natural. Així, doncs, coC/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
Rector, Mn Joan Maria Padrell
mençant el primer diumenge d’Advent procurarem, sempre que ens sigui possible, posar977661419—686834786
nos a l’entrada de l’església. Durant el cant final el mossèn baixarà pel passadís central i
Diaca, Mn José Antonio Fernándavant la porta principal, saludar a tots els qui vulguin amb absoluta llibertat.
 Confessions

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/

Mn Joan Maria Padrell

Amb un cop d’ull...

La fotografia de sota pertany a la festa d’Extremadura que es va fer el diumenge 23
d’octubre. En la celebració va cantar el Coro Raíces extremeñas i es van fer unes ofrenes.
El diumenge 6 de novembre va ser la festa de la Colla Nens del Vendrell. En la missa
1r i 3r, en castellano (sin Misa)
van oferir un pilar (Foto del costat) i es va pregar pels difunts de la colla castellera.
2n i 4t, en català (sense Missa)
El mateix dia va tenir lloc
- Diumenges, 13h:
l’acompliment del Vot de Poble
1r, (sense Missa en català)
amb la participació de molts
2n, (sin Misa en castellano)
Xerrada de preparació.– Primer pelegrins que van baixar a peu
dissabte de cada mes a les 17h a l’ermita de Sant salvador de
Mar (fotografia de la dreta) i
SANT SALVADOR DE MAR molts que van assistir a l’eucaristia.
 Baptismes
- Dissabtes, 18h:

 HORARIS DE MISSES
Vigílies de festes:
19:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català)

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Missa Familiar d’Advent

Recés

Us demanem que us feu
El dia 1 tindrem el recés a la
col·laboradors econòmics de capella del Santíssim a les 18:30
la Parròquia fent una subsa càrrec de Mn Clemente.
cripció. Amb la quantitat i
periodicitat que més us convinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!

Reunió de Litúrgia

Aquest proper dilluns dia 21
CARITAS PARROQUIAL tindrem la reunió de l’equip de
Local C/ de la Pau, 2
litúrgia per tal de preparar les coTel. 977662193
ses relatives a la litúrgia del temps
cabp@caritasdtarragona.cat
d’Advent que comencem diumenAtenció al públic:
ge vinent. Serà a les 20:00 a la
Dilluns, dimarts,dimecres i
rectoria.
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.

Pregar en Comunitat
Fa pocs dies vam tenir
una reunió amb tots els
voluntaris encarregats de
l’ordre i neteja dels diferents locals i capelles de
la nostra parròquia. Vam
veure que la tasca de neteja és una tasca principal
i necessària perquè és
d’aquest treball del que
depèn que l’església sigui
acollidora i agradable a
tots els fidels i visitants
que venen. A banda de
ser agraïts amb aquests
voluntaris crec que és bo
que, com a comunitat,
ens unim a ells en la pregària. Per això proposo
que durant aquesta quinzena preguem amb la nostra oració personal pels
voluntaris, col·laboradors i
equips de neteja de la
parròquia. Preguem amb
agraïment per ells i per les
seves famílies.

Dates de Comunions
Recordem als pares dels infants que fan aquest curs la Primera Comunió, que aquesta setmana
s’obren les inscripcions per apuntar la data de la Primera Comunió.
Podeu fer-ho el dimarts dia 22,
dimecres dia 23 i divendres dia
25. Es farà als baixos de la rectoria i s’obrirà a les 19:30. Allí trobareu els catequistes que us atendran.

Col·lecta de Germanor
Us recordem que aquest cap de
setmana del 19 i 20 de novembre
fem la col·lecta de germanor. És la
campanya de col·laboració amb
l’Església diocesana. Aquest cap
de setmana trobareu els sobres
disponibles per a fer el vostre donatiu. També trobareu un fulletó
d’informació sobre la campanya.

Vetlla de pregària
Com cada mes tenim la vetlla
de pregària que organitza el grup
de Joves de la parròquia obert a
tothom. Serà el dissabte dia 26 de
les 21 a 22 hores a la capella del
santíssim.

Aquest proper diumenge dia 27, comencem el
temps d’Advent. Amb motiu de l’inici d’aquest
temps litúrgic celebrarem una missa familiar amb
els infants i pares de la catequesi. Serà a la missa
de les 12.
També us recordem que els infants de la catequesi ja estan venent els números per la rifa de les
cistelles de Nadal. Aquesta aportació, com ja sabeu, serveix per cobrir les despeses pròpies de la
catequesi. Cada butlleta té cinc números i se sortejaran dues cistelles. Us preguem que col·laboreu
comprant algun número. Podeu demanar-los als
catequistes. També es vénen al sortir de missa.
Recordeu que, per col·laborar, podeu donar aliments i productes per les cistelles. Gràcies.

Recés Arxiprestal d’Advent
Sempre comencem el temps d’Advent amb un
recés Arxiprestal de pregària. Ho fem el primer diumenge d’Advent que enguany és el 27 de novembre. Enguany el recés es farà a la parròquia de Santa Oliva (monestir). Aquest recés és un espai i moment de pregària comunitària junt amb els germans
de totes les comunitats parroquials del nostre Arxiprestat. L’horari és el següent:
 17:30 Exposició del Santíssim Sagrament i
pregària de Vespres.
 18:00 Meditació a càrrec de Mn. Xavier Roig
Rovira, rector de Santa Oliva. Hi haurà pauses
de silenci per fer oració personal.
 19:00 Benedicció amb el Santíssim Sagrament.
Mirem tots d’aprofitar aquest acte d’adoració i de
pregària que ens ajudarà a preparar-nos espiritualment pel Nadal que s’acosta. Us hi esperem!

Ordenació presbiteral
Aquest diumenge dia 20 tindrem el goig de veure ordenat un nou prevere per la nostra Arxidiòcesi.
Es tracta de Víctor Mosquera de la parròquia de
Sant Pere i Sant Pau de Tarragona que va ser ordenat diaca el passat mes de juliol. La celebració es
farà a la catedral de Tarragona a les 18:00. Preguem per aquest jove i per la seva fidelitat en la
vocació sacerdotal.

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

Intencions de pregària
Diumenge 20: Pro populo; Rosa Banús Palau; Lluís Palau Martínez; Lluís Palau Güell.
– Dilluns 21: Jaume i Anton Güell i Família.– Dimarts 22: Per les ànimes del purgatori.– Dimecres 23: Intenció particular.–
Dijous 24: Ángela Lluch Matifalla; A l’Esperit Sant.– Divendres 25: José Ortega Sanz;
Família Giró Murtró.– Dissabte 26: A santa
Anna.
Diumenge 27: Pro populo; Josefina Safont
Albalat.– Dilluns 28: Pau Rovira Nogués i

Maria Antònia Ribas Palau.– Dimarts 29:
Salvadora Mercader Català; Josep Guivernau
Giró; Anna Guivernau Giró; Albert Jané Jané
i Herminia Ventura.– Dimecres 30: Juan Bautista Cañaveras i Ana León; Petra Cañaveras;
Juan Medina Bordayo (1r aniversari).– Dijous
1: Benvingut Magriñà Boada; Família Rovira
Costas.– Divendres 2: Per les ànimes del Purgatori.– Dissabte 3: Família Ortega Rovira.

Defuncions

que Coballes Undabarrena.– Dia 8: Antonio
Ángel Vega Suárez.– Dia 9: Rafael López Hernández; María Engracia Navarrete Álvarez.Dia 12: Juan Pérez Mena.– Dia 14: Alejandro
Cabello Marín.– Dia 15: Carmen Daza Rosas.–
Dia 16: Joan Guinovart Recasens.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Novembre: Dia 6: Roger Escamilla Falcó.

Novembre: Dia 4: Irene Deprez Junyent.– Benvinguts a la Família cristiana!
Dia 5: Florenci Mallofré Güell.– Dia 7: Enri-

