
 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)    

Del 1 al 14 de gener 

de 2017 

Número  407 

 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 Fernán-

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/ 
 

 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: 

19:00 (català). 

Dies festius:  

10:30 (català) 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Any nou. 
 

       Comencem un any nou i els cristians ho cele-

brem dedicant el primer dia de l’any a la Mare de 

Déu. Amb aquesta solemnitat de Santa Maria, Ma-

re de Déu, es conclou l’octava de Nadal. Tot i que 

Santa Maria va ser venerada com a Mare de Déu 

des dels començaments de l’Església, la festa s’-

stableix a partir de la proclamació dogmàtica d’-

questa veritat de fe en el segle IV. Pius XI va dispo-

sar el 1931 que se celebrés en tota l’Església 

aquesta festa el dia 11 d’octubre. Més tard, el pa-

pa Pau VI va determinar la seva proximitat al Nadal 

precisament el dia de l’octava que sempre coinci-

deix amb l’inici de l’any. 
 

 L’oració que el mossèn diu després de la comunió en aquesta festa està presa 

d’una antiquíssima litúrgia que es remunta al segle VII amb una bonica modificació en la 

que s’invoca a Maria com a Mare de l’Església. És la primera vegada que va aparèixer 

aquest títol marià en la litúrgia. Aquesta oració diu així: “Hem rebut, Senyor, amb joia els 

sagraments celestials; feu que ens aprofitin per a la vida eterna, a nosaltres que procla-

mem la Verge Maria com a Mare del vostre Fill i Mare de l’Església”. 
 

 En venerar la Verge Santíssima com a Mare de Déu, la proclamem a la vegada 

Mare nostra. D’aquesta manera reconeixem que ella ens guarda amb neguit maternal 

sobretot quan, els seus fills, ens trobem més necessitats. Així encomanem a la Mare de 

Déu tot l’any nou que comença de tal manera que, vingui el que ens vingui de nou, esti-

guem sempre sota la protecció maternal de Maria i, també, li demanem que ens ajudi a 

fer realitat els bons propòsits de millorar que hom procura fer en aquests dies de comen-

çament d’any. 
 

Mn Joan Maria Padrell 

Cistella de Nadal 
 

     Els números premiats del sorteig de les 

dues cistelles de Nadal de la Catequesi parro-

quial són: 
 

Primer premi el 6.513 
 

Segon premi el 4.536. 
 

      Reviseu i comproveu les vostres butlletes. 

Les persones premiades poseu-vos en contac-

te amb nosaltres per passar a recollir les ciste-

lles a la rectoria. 

Aniversari d’Ordenació 
 

     El dia 1 de gener és l’aniversari de l’Ordenació sacerdotal del nostre vicari Mn Clemen-

te Lucena Gómez. Va ser ordenat prevere a Roma l’any 2000, per tant compleix 17 anys 

de prevere. El diumenge celebrarà la missa de les 12 i el podreu felicitar personalment. 

Mn Clemente: Ad multos annos! 



Pregar en Comunitat 
Una de les activitats del 

final d’any en tota parrò-

quia és la de tancar el ba-

lanç econòmic. Aquest 

moviment de tresoreria es 

presenta a l’Arquebisbat 

juntament amb els pres-

supostos previstos pel se-

güent any. Una altra tasca 

consisteix en presentar a 

l’Arquebisbat la relació 

dels donants i subscrip-

tors per tal d’emetre els 

rebuts que desgraven. Per 

a fer tota aquesta feina 

tenim voluntaris que s’en-

carreguen de l’economia 

al Vendrell, a Sant Salva-

dor de Mar i a Sant Vicenç 

de Calders. Proposo que 

aquests dies preguem per 

tots els qui tenen cura en 

l’administració econòmica 

de la parròquia durant tot 

l’any. 

Magallón Espinosa.– Dia 29: Maria del Carme 

Condis Farrera.– Dia 28: Pedro Power Cidon-

cha.  
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Desembre: Dia 10: Júlia Poch Ramírez.– Dia 

11: Alberto Herrera Sánchez; Helena Herrera 

Sánchez; Sophie Herrera Sánchez.– Dia 17: 

Marck Delgado Morales. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

 

 

Juán Lanzas Ruiz (aniversari); Joan Gatell 

Caralt (aniversari).– Dimarts 10: Família Alt-

et Font (aniversari); Felisa Corpas Corpas.– 

Dimecres 11: Josep Soler i Teresa Solé; Ma-

ria Mercader Català (8è aniversari); Concep-

ció Alberich Alsina; Roque García Gargallo 

(47è aniversari).– Dijous 12: Intenció particu-

lar.– Divendres 13: Josefina Ribas Palau.– 

Dissabte 14: Joan Ponce de León Mellado. 
 

Defuncions 
 

Desembre: Dia 16: Feliciana Arévalo Rebo-

llo.– Dia 20: Carmen Román Córdoba; Maria 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 1: Pro populo; Maria Dolores 

Esteve Clusella; Benet Caralt; Mercè Madri-

les Izquierdo; Ramon Ballarà Plana 

(aniversari).– Dilluns 2: Àngela Cabau Ru-

bió i Anton Mañé Mercader (2n aniversari).

– Dimarts 3: Joan Ramon i Paula Vives.– 

Dimecres 4: Intenció particular.– Dijous 5: 

Acció de gràcies.– Divendres 6: Frederic 

Pellicer; Fèlix Villarejo Loza.– Dissabte 7: 

Pilar Cerván Heras (aniversari). 
 

Diumenge 8: Pro populo.– Dilluns 9: José 

Joaquín Arévalo Merchán (1r aniversari); 

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

Ser Subscriptor de la 

Parròquia 
    Us demanem que us feu 

col·laboradors econòmics de 

la Parròquia fent una subs-

cripció. Amb la quantitat i 

periodicitat que més us con-

vinguin. Demaneu-nos infor-

mació. Moltes gràcies! 

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. 
 

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. 

    Festa d’Epifania 
 

       La festa d’Epifania o de Reis és la segona festa 

més important de totes les que celebrem durant el 

temps de Nadal. “Epifania” vol dir “manifestació”. 

Celebrem doncs, que el Fill de Déu que ha nascut 

en l’anonimat de la cova de Betlem es manifesta 

com a Messies a tota la humanitat representada en 

els tres Reis d’Orient. Com ells, també nosaltres 

venim a trobar el Messies, el reconeixem en el nen 

nascut de Maria, l’adorem i li oferim els presents de 

la nostra vida cristiana. En aquest dia –després de 

la lectura de l’evangeli– es fa l’anunci de les festes 

que celebrarem durant l’any litúrgic. Tingueu en 

compte els horaris de les misses d’aquest dia publi-

cats en el Full de Nadal. 

       Recordeu l’horari de les misses. A la vigília cele-

brarem missa a les 19h. Tot seguit tindrem la so-

lemne rebuda dels Reis d’Orient a la nostra parrò-

quia. El dia 6, divendres, hi haurà missa a les 

10:30; a les 12:00 i a les 20:00. També hi haurà 

missa a Sant Salvador de Mar a les 10:30. 

       Que tots tinguem una bona festa de Reis, espe-

cialment els infants! 
 

 

Recés 
 

     Aquest mes com que el primer 

dijous cau en la vigília de la festa 

de Reis no es farà el recés de pre-

gària. Sí es farà el del tercer di-

jous. 

Reanudació de la 

catequesi d’Infants 
 

     Després de les vacances de 

Nadal, reanudem el curs de la Ca-

tequesi d’infants. Serà la setmana 

del 11 de gener a les 17:30. En-

guany novament volem assistir a 

l’espectacle dels Pastorets del 

Vendrell amb els infants de la Ca-

tequesi. Es tracta d’un espectacle 

molt tradicional i alhora molt cate-

quètic. Ja informarem més enda-

vant als pares dels detalls i data 

d’aquesta sortida. 

Estipendis 
     Recordem als qui teniu el cos-

tum d’anotar les misses de difunts 

de tot l’any que ja podeu passar 

pel despatx parroquial a apuntar 

aquestes intencions. El preu de 

l’estipendi continua sent de deu 

euros. Com ja vam explicar, les 

intencions de difunts es nomenen 

en totes les misses també dels 

dissabtes, diumenges i festius.  Moviment dels llibres 

sacramentals del 2016 
 

   Publiquem l’estadística sacramental de la parrò-

quia del Vendrell dels tres últims anys: 

 

 Any:  2014 2015 2016 

 Baptismes: 147 123 110 

 Comunions 116 119 128 

 Confirmacions: 53 55 71 

 Matrimonis: 16 15 16 

 Exèquies: 186 171 155 


