Número 406
Del 18 al 31 de
desembre 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

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Déu fet home.
Tots vam ser creats en Crist, a imatge del
bon Déu. I som salvats per Crist, el Verb encarnat, identificant-nos amb ell.
Sant Gregori expressa allò que és la condició humana en Crist dient: “¿Que és l’home,
Senyor, perquè t’enrecordis d’ell? ¿En què consisteix aquest misteri nou que m’envolta? Sóc
petit i gran, humil i gloriós, mortal i immortal,
terrenal i celestial. He d’unir-me a Crist per ressuscitar amb ell, per a ser cohereu amb ell i
convertir-me, així, en fill de Déu”.
En un sermó de Nadal, deia sant Lleó el
Gran: “En néixer nostre Senyor Jesucrist, com a verdader home, sense deixar mai de ser
verdader Déu, va donar origen a la nova criatura proporcionant un principi espiritual al
gènere humà. Així, ell es va unir a nosaltres i nosaltres a ell, perquè el descendiment de
déu a l’home produís l’elevació de l’home a Déu”. I afegeix: “Desperta home! i tingues en
compte la dignitat de la teva naturalesa. Recorda que estàs fet a imatge de Déu, i que, si
amb Adam aquesta semblança s’ha fet malbé, en Crist s’ha refet. Si som temples de Déu i
l’Esperit de Déu habita en nosaltres, és més gran el que posseeix qualsevol fidel en el seu
esperit que tot el que puguem admirar en el cel. Cerquem doncs, les coses de dalt i reflexionem sobre tot això que la Gràcia ha concedit a la nostra naturalesa”.
Mn Joan Maria Padrell

La Comunitat Parroquial del Vendrell i tots els mossens desitgem que la
fervorosa celebració del naixement de Nostre Senyor Jesucrist sigui una benedicció per a tots vosaltres i per les vostres famílies. Bon Nadal i feliç any nou!

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

 Baptismes
- Dissabtes, 18h:

Amb un cop d’ull...

En la festa de la Immaculada Concepció de Maria
vam tenir la imatge de la Vírgen del Rocío al presbiteri
- Diumenges, 13h:
vestida amb els ornaments blaus propis d’aquesta festa.
1r, (sense Missa en català)
En la missa de les 10:30 va cantar el Coro Rociero Sueño
2n, (sin Misa en castellano)
Xerrada de preparació.– Primer de las Marismas i en acabar es va venerar la imatge.
dissabte de cada mes a les 17h També en la missa de les 12 va cantar el Cor Orfeó Parroquial. La foto del costat mostra el grup de responsables
SANT SALVADOR DE MAR de la Verge del Rocío després de preparar la imatge.
1r i 3r, en castellano (sin Misa)
2n i 4t, en català (sense Missa)

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

El dimarts dia 13 va tenir lloc una
sessió de formació per catequistes.
Mn Joan Maria Padrell va exposar un
tema que conciliava ciència i religió
partint de l’explicació de l’origen de
l’univers i l’origen biològic, evolutiu i
espiritual de l’home. Van assistir catequistes de les parròquies del nostre
Arxiprestat. La fotografia mostra un
moment de l’exposició.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Full d’Horaris de Nadal

Celebració Penitencial d’Advent

Us demanem que us feu
col·laboradors econòmics de
la Parròquia fent una subscripció. Amb la quantitat i
periodicitat que més us convinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!

Teniu ja a la vostra disposició el
Full Especial de Nadal amb tots els
horaris de les celebracions d’aquests dies. Pareu compte ens els
canvis que hi ha respecte als horaris habituals.

CARITAS PARROQUIAL

Reunió de litúrgia

El divendres dia 23 tindrem la celebració penitencial d’Advent a les 20:00. Vindran els mossens
de l’Arxiprestat per oir les confessions. També durant tot el matí estarem els mossens de la parròquia atenent el confessionari. Així facilitem la recepció d’aquest sagrament de reconciliació amb Déu
per tal de celebrar en esperit el Nadal del Senyor.

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.

Pregar en Comunitat
Aquest mes hem tingut la
reunió anual de les zeladores de les Capelletes de
la Sagrada Família. Són
molts els qui reben aquestes capelletes a les seves
cases per pregar a la Sagrada Família. D’aquesta
manera són molts els qui
amb la seva pregària vetllen per totes les famílies
de la nostra parròquia.
Proposo que aquests dies
preguem per tots els qui
acullen aquestes capelletes tornant-los el bé que
ens fan amb la seva pregària durant tot l’any. Preguem també per les persones responsables de la
cura i organització
d’aquesta devoció.

Aquest dilluns dia 19 a les
20:00 tindrem la reunió de l’equip
de litúrgia per preparar les coses
relatives a les festes de Nadal.

Esplai
Aquest dissabte dia 17 els infants de l’Esplai Santa Anna visitaran per la tarda la Llar Santa Anna
per tal de felicitar als avis el Nadal.

Celebració del Nadal
dels catequistes
El dimarts dia 20 tindrem la
trobada de Nadal dels Catequistes.
Serà a les 16:00 a la rectoria.

Números de la cistella
Els qui hàgiu comprat números
de la rifa de les dues cistelles de
Nadal pareu compte al sorteig que
serà aquest dijous dia 22. Els números premiats es publicaran a la
cartellera de la parròquia. Agraïm
les aportacions de productes per
les cistelles. Gràcies.

Concert
El dia de Nadal a les 21:00 tindrem el concert de Nadal de l’Orfeó Parroquial, Joves Veus i Petit
Estel. Es poden portar donatius
per Càritas.

Festa de la Sagrada Família
En el temps de Nadal sempre celebrem la Festa de la Sagrada Família en el diumenge dins l’octava de Nadal. Enguany, però, en caure Nadal i la
seva octava en diumenge no hi ha cap diumenge
entremig. Per això se celebra la Sagrada Família el
divendres dia 30. Aquest dia posem les capelletes
de la Sagrada Família a l’altar major. També en les
misses fem la renovació de les promeses matrimonials i la benedicció dels esposos.

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 fins el dia
23. Es fa aquesta pregària després de la missa del
vespre a la capella del Santíssim.

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’exposició de diorames
del Grup Pessebrista del Vendrell ja s’ha inaugurat i
que es pot visitar 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 les misses
Diumenge 18: Pro populo; Anton Fortuny
Ferrando (10è aniversari); Enrique i Dolores
(aniversari); José i Purificación (aniversari).
– Dilluns 19: Per les ànimes del Purgatori;
Carmen López Úbeda; Germans Nugra Sánchez.– Dimarts 20: Joan Gatell i Miquel
Gatell Jané; Lluís Palau Güell i Lluís Palau
Martínez; Josep Guasch Figueras
(aniversari) i esposa.– Dimecres 21: Jaume i
Anton Güell i Família.– Dijous 22: Demetri
Hernández Ramon.– Divendres 23: Família
Rovira Nogués; Andreu Cañellas Vives
(aniversari).– Dissabte 24: Ezequiel Jané
Palau.
Diumenge 25: Pro populo; Família Díaz
Orpinell; Josep Maria Ribas i Maria Palau;
José Ortega Sanz; Famílies A.F, R.F, A.T;

Família Ribas Ramon; Família Vilar Cutchet;
Família Pellicer Caralt; Neus Badia Segarra
(aniversari); Francesc Salvó Martí; Família
Ràfols Torres; Família Andrés Vidal; Família
Colls Llusà; Amadeo Colls Llusà.– Dilluns
26: A santa Anna.– Dimarts 27: Intenció particular.– Dimecres 28: Pau Rovira Nogués i
Maria Antònia Ribas Palau; Josep Claramunt
Planas (31è aniversari).– Dijous 29: Salvadora
Mercader Català; Josep Guivernau Giró; Anna
Guivernau Giró; Federico Madriles Izquierdo
(aniversari); Joaquin Seijó Alsuga (1r aniversari).– Divendres 30: Salvador Mercader Català (10è aniversari); Juan Viñas Martorell (2n
aniversari); Luís Campos Palacios (al mes de
la seva mort).– Dissabte 31: Acció de gràcies.

Defuncions

Desembre: Dia 1: Adoración Gómez López.–
Dia 2: Félix Medina García.– Dia 5: Josep
Grau Gil.– Dia 6: Virgilio Barrado Boyero.–
Dia 8: Jaume Sans Polo.– Dia 9: Maria Esther
Pérez Maeztu.– Dia 11: Miquel Rosell Altet;
Manuel Jurado Gutiérrez; Maria del carmen
Martínez Rosell.– Dia 15: Isabel Roca Paredes;
Carmen Ortega Orenes.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Novembre: Dia 26: Sergio Domínguez Gallego; Daniela García Marín; Jordi Villagarcía
Rovira. Desembre: Dia 4: Triana Sánchez
Montes De Oca.
Benvinguts a la Família cristiana!

