Número 405
Del 4 al 17 de
desembre de 2016
 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
La Verge Immaculada.

En plena preparació del Nadal, i com cada any, celebrem la
solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria. En el temps
d’Advent ens fixem en Maria que ens apropa al gran misteri de
Dies festius:
l’encarnació i la humanització de Déu. Més ben dit, Maria és la
9h.
que ens ofereix a tota la humanitat el do de l’encarnació del Fill
10:30 (castellano),
de Déu. Ella és la que ha fet possible que sigui una realitat allò
12h i 19:30.
que celebrem el Nadal: que “Déu és amb nosaltres”. La festa de
Dies feiners:
la Immaculada ens fa veure que Maria és l’escollida de Déu el
8h (laudes i missa)
qual li fa el do de ser concebuda en gràcia i que mai no hi hagi en
19:30 (vespres i missa)
ella cap rastre de pecat. És un do que rep per ser l’escollida mare
Capella de Fàtima:
del Messies. Sempre diem que això és un privilegi que Déu donà
8h (1r dissabte de mes)
a Santa Maria. És així, ella és l’escollida. Però, adonem-nos que
en realitat aquest do que va rebre la Mare de Déu no va ser sola Rosari
ment perquè ella era l’escollida, sinó perquè tots nosaltres, la
Tots els dies a les 19h
humanitat sencera, som els escollits de Déu. Perquè el do que va rebre Maria no el va
A Fàtima, diari a les 10:30.
rebre a benefici propi sinó que el va rebre en vistes a la salvació de tots. Per tant, en el do
A la creu, dia 14 a les 16h.
de la Concepció Immaculada de Maria, ho som tots escollits de Déu.
 Confessions
Així doncs, celebrar aquesta festa és també celebrar, com maria, que Déu ha mirat
Mitja hora abans de les Misses. també la nostra petitesa i ens ha volgut salvar. Que Déu s’ha compadit de nosaltres i ens
ha escollit per a ser Poble seu. Que Déu ens ha escollit perquè estima la seva criatura
 Despatx parroquial
com a fill. Que Déu ens ha escollit per a ser per sempre “Déu amb nosaltres”. En l’elecció
Dilluns, dimecres i divendres a
les 20:00.
de Maria com a mare del Senyor també hi és implícita l’elecció que Déu ha fet de cada un
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
de nosaltres. Sentim-nos doncs, agraciats com la Mare de Déu i, alegrem-nos amb Maria
Rector, Mn Joan Maria Padrell
que gràcies a ella tinguem robat el Cor de Déu.
977661419—686834786
Mn Joan Maria Padrell
Diaca, Mn José Antonio Fernán(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

dez 606112025
Mn Clemente Lucena Gómez
977181090—601138164
Mn Josep Maria Barenys
977660148—666538010
Mn Jordi Barenys 977660148

Informació de Càritas Parroquial

Càritas Parroquial del Vendrell agraïm un any més a totes les
persones que han col·laborat en la campanya del Gran Recapte organitzat pel Banc d’Aliments que es va fer el passat cap de setmaparroquiavendrell@yahoo.es
na. Concretament, mil gràcies als més de 70 voluntaris que ens
http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/
han ajudat a cobrir els torns de recapte de divendres i dissabte als
 Baptismes
deu supermercats on hem estat presents. També agraïm a tots els qui heu participat po- Dissabtes, 18h:
sant el vostre granet de sorra fent donació d’aliments.
1r i 3r, en castellano (sin Misa)
Gràcies a tots vosaltres hem aconseguit omplir el nostre Centre de distribució amb
2n i 4t, en català (sense Missa)
9.764
kg i, així, poder continuar ajudant a aquells que més ho necessiten. Actualment, al
- Diumenges, 13h:
Centre de distribució d’aliments oferim un ajut bàsic d’alimentació a més de 200 famílies
1r, (sense Missa en català)
2n, (sin Misa en castellano)
cada mes. A finals d’any, tot això es tradueix en més de 2.000 persones ateses amb els
Xerrada de preparació.– Primer 3.500 lots d’aliment repartits. Encara ara, i durant tot l’any, podeu fer arribar productes i
dissabte de cada mes a les 17h almoines a Càritas. Ho podeu fer arribar directament als locals de Càritas.
Un cop més, gràcies a tots!
SANT SALVADOR DE MAR

Voluntaris per l’equip de neteja
 HORARIS DE MISSES
Vigílies de festes:
19:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català)

Ens calen voluntaris per cobrir diferents torns de neteja de la nostra església. En la
reunió que vam fer l’equip de neteja vam veure que alguns torns quedaven al descobert o
bé, que en alguns equips hi havia poques persones. Hi ha equips mensuals o setmanals
per a les diferents zones de l’església segons la disponibilitat dels voluntaris. També podeu animar a amistats o familiars que us acompanyin i ajudin en aquesta tasca. Preguem
que els qui pugueu i vulgueu fer aquesta col·laboració us poseu en contacte amb el Sr
Rector. Aprofitem per agrair el gran esforç que tots els voluntaris feu des de fa molt temps
perquè tots puguem gaudir d’una església neta i endreçada.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Solemnitat de la Immaculada

Us demanem que us feu
El dia 15 tindrem el recés del
col·laboradors econòmics de tercer dijous de mes a la capella
la Parròquia fent una subs- del Santíssim a les 16:30 a càrrec
cripció. Amb la quantitat i
de Mn Joan Maria Padrell.
periodicitat que més us convinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!

Reunió de Capelletes

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.

Convoquem a totes les Zeladores de les Capelletes de la Sagrada Família a una reunió per actualitzar els llistats i l’organització.
Serà el proper dilluns dia 12 a les
19:30 a la rectoria.

Cafè amb el mossèn

Recordem als pares de la catequesi, que tenim les trobades de
Cafè amb el mossèn la setmana
Treballadora social:
del 12 al 15. Es fan a la rectoria
Dilluns, dimecres i divendres de les 17:30 a les 18:30.

La Festa de la Immaculada Concepció de Maria
és el proper dijous dia 8. Els horaris són:
Dimecres 7: Per la tarda només hi haurà missa
de vigília a les 19:30 (català).
Dijous 8: Misses de la Puríssima a les:
9:00.
10:30 Missa en honor a la Vírgen del Rocío. Posaran la imatge del Rocío a l’altar major. Cantarà el
Coro Sueño de las Marismas.
12:00.
20:00.
A Sant salvador de Mar: Vigília a les 19:00. Dia 8
a les 10:30.

Rober filigrana III:
De dilluns a divendres de 10
a 12 del matí.

de 10:00 a 13:00.

Pregar en Comunitat
És en les vigílies de les
festes de Nadal quan són
més intenses i efectives
les campanyes de recollida d’aliments per Càritas.
Tot i que ja sabem que
aquest ajut social que ofereix la parròquia es viu tot
l’any. L’organització de
Càritas i de les Campanyes requereix un gran
nombre de voluntaris.
Molts d’ells col·laboren
incansablement durant tot
l’any. Proposo que durant
aquests dies tinguem com
a intenció de la nostra
pregària personal a tots
els voluntaris de Càritas.
Ells que es dediquen a
ajudar als altres, ajudemlos a ells amb la nostra
pregària. Preguem per
ells, per les seves famílies
i pel fruit de la seva
col·laboració.

Curset de Catequistes
Comença el Curset de Formació
per catequistes. Es farà cada mes
el tercer dimarts. Comencem el
dimarts dia 13. Es fa a la rectoria a
les 20:00. Aquest curset és adreçat a tots els catequistes de l’Arxiprestat i és obert a tothom.

Números de la cistella
Ja es venen els números per la
rifa de les dues cistelles de Nadal.
Amb aquesta aportació sufraguem
les despeses de la catequesi. Us
preguem que col·laboreu comprant
números i fent aportacions de productes per les cistelles. Gràcies.

Concert
Diumenge dia 4 a les 17:45 hi
ha concert del Messies de Haendel
Organitza: Polifònica del Vendrell.
Nota: Amb motiu d’aquest concert
la missa del vespre serà a les 20h.

Nuestra Señora del Consuelo
Aquest diumenge dia 4 tindrem al presbiteri la
imatge de Nuestra Señora del Consuelo. En les misses del matí es farà el tradicional besamans de la
imatge.

Novena al Niño Jesús
La celebració de la tan entranyable Novena del
Niño Jesús ens anuncia la proximitat del Nadal i
ens prepara espiritualment per la seva celebració.
La Novena sempre comença el dia 15 que enguany
és dijous. Es fa aquesta pregària després de la missa del vespre.

Benedicció dels Pessebres
En les misses d’infants del dissabte 17 a les
19:00 i del diumenge 18 a les 12 es farà la benedicció dels pessebres que ja esteu fent a casa. Cal
que porteu la imatge del nen Jesús del vostre pessebre etiquetat amb el vostre nom i portar-lo abans
de la missa.
També us recordem que l’obertura de l’exposició
de diorames del Grup Pessebrista del Vendrell es
farà el dia 16 a les 19:30. L’exposició s’obrirà els
dies feiners de les 18:00 a les 20h. Els dies festius
s’obrirà de 12:00 a 14:00 i de 18:00 a 20h. Es podrà visitar fins el 8 de gener.

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

Intencions de pregària
Diumenge 4: Pro populo; Per les Ànimes
del Purgatori; Antonio Cansino Serrano;
Rafaela Gallegos Baños; Angelita Cansino
Gallegos (2n aniversari).– Dilluns 5: Lluís
Olivé Claramunt (al mes de la seva mort).–
Dimarts 6: Benvingut Magriñà Boada; Família nin Esteban.– Dimecres 7: Família
Álvarez Rodríguez.– Dijous 8: Concepció
Alberich Alsina.– Divendres 9: Per les ànimes del Purgatori).– Dissabte 10: Maria
Mercader Català; Felisa Corpas Corpas.
Diumenge 11: Pro populo.– Dilluns 12:
Maria Carrasco Bandera (1r aniversari); Ra-

mon Bartra Gómez (1r aniversari).– Dimarts
13: Germana Carmelita Francisca i Maria Jané; Per les noies de l’antic cosidor de l’Amèlia; Josefina Ribas Palau; Francisco
Constantí Jové.– Dimecres 14: Jaume Constantí Riambau.– Dijous 15: Josep Maria Rovirosa Ribot; Acció de gràcies; Maria Vidiella
Alberich; Montserrat Jové Company; Família
Rovira Costas.– Divendres 16: Albert Rovirosa Jané (aniversari); Àngel Garriga Martín.–
Dissabte 17: Marta Mata Garriga.

Defuncions
Novembre: Dia 18: Francisca Roca Miranda;

María Sagrario García Álvarez.– Dia 20: Luz
Gálvez Rager.– Dia 24: Dolores Gutiérrez Hernández.– Dia 25: Juan Luís Pastor de Reyna.–
Dia 26: Felisa Bardina Brunet.– Dia 27: Eduard Baya Obrador.– Dia 28: Maria Vidiella
Alberich; Pere Montserrat Miret.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Novembre: Dia 19: Eloy Espinosa Figueroa;
Damián Romero Madrid.
Benvinguts a la Família cristiana!

