
 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 29 de gener al 11 

de febrer de 2017 

Número  409 

 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 

Vida humana: Un regal que cal acollir. 
 

       La vida és un do, un do rebut, que només podem agrair i custodiar. La dignitat que 

posseïm s’esdevé no per la qualitat de la nostra vida, perquè si fos així aquesta dignitat 

no seria igual al llarg de la nostra vida, puix dependria de la qualitat i aquesta és variable. 

Però, el pitjor és que ja no es donaria la igual i fonamental dignitat de tot ésser humà, per-

què no tots tenen la mateixa qualitat de vida. Des d’aquest punt de vista, pot donar-se 

que es pugui fins i tot arribar a perdre la dita dignitat –tal com defensen els avortistes o 

promotors de l'eutanàsia que pensen que hi ha vides que són indignes-, si fos així deixarí-

em de ser mereixedors de respecte, que és el que significa la paraula dignitat. 
 

      El que fa que tot ésser humà participi de la mateixa dignitat i sigui, independentment 

de la qualitat de vida, mereixedor de respecte és el fet que ha de ser estimat per si ma-

teix. La perspectiva de la fe ofereix una nova llum sobre la grandesa d’aquesta dignitat 

humana, en afirmar que tot ésser humà és estimat per si mateix pel mateix Déu i sempre 

és un do per a tota la humanitat. I això, des que s’és ésser humà, és a dir ésser viu de 

l’espècie humana, cosa que s’esdevé en el mateix moment de la concepció i roman al 

llarg de tota la vida fins el moment de la mort. 
 

      Segons els plantejaments materialistes pro eutanàsia i pro avortament, els infants, els 

avis, els discapacitats de qualsevol mena que requereixen l’ajut dels altres esdevenen 

una càrrega feixuga i deixen de ser mirats com un do. Quina tristor pensar que deixo de 

ser un regal per a aquells que m’acompanyen! Però pitjor encara, quan això succeeix el 

resultat final és un món que atempta contra la mateixa humanitat. 
 

     L’Església considera la vida no només com a valuosa, sinó més encara, com a quelcom 

sagrat. Més que respecte mereix admiració, agraïment, sol·licitud. La fraternitat, que es 

fonamenta en la paternitat d’un únic Déu Pare comú de tota la humanitat, és la resposta 

al menyspreu que es fa de la vida. Un Déu que estima amb amor de misericòrdia, disposat 

a fer-se vulnerable i feble, i acompanyar-nos i involucrar-se en la nostra història i assumir 

fins i tot el nostre mal, perquè la persona humana pugui créixer fins a esdevenir fill de Déu 

en Crist i endinsar-se en el mateix misteri de l’amor diví és el camí per humanitzar el nos-

tre món. 

Mn Joan Costa Bou 

Amb un cop d’ull... 
 

     Per sant Antoni vam beneir els animalons 

que hom va portar. Tot i el fred podeu veure 

en la fotografia algunes persones amb les se-

ves mascotes. El nostre rector les va beneir 

recordant que també hem d’agrair a Déu el bé 

de la companyia que ens fan els animals. 

 

  

     El dimarts dia 17 va tenir lloc la formació 

mensual de catequistes que es fa a nivell 

arxiprestal. En aquesta ocasió va ser Mn Cle-

mente Lucena l’encarregat de presentar un 

reportatge sobre la passió del Senyor a partir 

de les investigacions sobre la relíquia del 

Sant Llençol de Torí. En la fotografia del cos-

tat podeu veure un moment de la xerrada 

que es va fer a la sala d’actes de la rectoria. 



Pregar en Comunitat 
En el mes de febrer, amb 

motiu de la festa de la 

Mare de Déu de Lourdes, 

se celebra el Dia del Ma-

lalt. La comunitat cristiana 

aprofita aquesta festa per 

celebrar comunitàriament 

el sagrament de la Santa 

Unció o Unció dels ma-

lalts. Convé que recordem 

i sapiguem acompanyar 

tots els qui estan malalts 

o impedits o bé perquè les 

limitacions de la vellesa 

impedeixen sortir de casa. 

Proposo que durant 

aquests dies preguem per 

tots els malalts, pels qui 

estan pendents d’alguna 

operació o tractament i 

per la gent gran que són a 

casa o a les residències. 

Ells també preguen en 

comunió per tota la Parrò-

quia. També nosaltres els 

encomanem demanant la 

seva salut i fidelitat. 

17: Antonia Mora Bustos.– Dia 18: Joan Olivé 

Nin; Concha Jiménez Rico.– Dia 19: Lorenzo 

Fernández Fernández.– Dia 20: Josep Maria 

Figueras Ventura; Josefa Ruiz Arguellada.– 

Dia 21: Assumpció Masegosa López.– Dia 24: 

Eugenia Vidal Rovira; Matias Toledo Rodrí-

guez; Encarnación Fernández Sabio.– Dia 25: 

Montserrat Bonfill Graells; Beatriz Gómez 

Asensio; Glòria Jané Romeu.– Dia 26: Antoni 

Beneyto Pallas; Montserrat Hugué Vidal.  
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 

 

Diumenge 5: Pro populo; Josep Ferrando Ma-

teo (5è aniversari).– Dilluns 6: Pepeta Serra-

mià Sendra (11è aniversari).– Dimarts 7: Fa-

mília Álvarez Rodríguez.– Dimecres 8: Acció 

de gràcies.– Dijous 9: Per les ànimes del Pur-

gatori.– Divendres 10: Felisa Corpas Corpas.

– Dissabte 11: Maria Mercader Català; Josep 

Ribas Canals. 
 

Defuncions 
 

Gener: Dia 12: Tomás Palomo Rey.– Dia 13: 

José García Ruiz.– Dia 14: Carmen Atocha 

Bastero; Sebastián Mendoza Fernández.– Dia 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 29: Pro populo.– Dilluns 30: Jo-

an Ballart i Dolors Ferrer; Josep Ollonarte 

Guasch; Fermín Escobedo Ginés (4t aniver-

sari).– Dimarts 31: Intenció particular.– 

Dimecres 1: Per les ànimes del Purgatori.– 

Dijous 2: Isabel Navarro del Pozo (15è ani-

versari); Andrés Vidal; Família Colls Llusà; 

Amadeo Colls Llusà.– Divendres 3: Blasa 

Sandoval Ruiz.– Dissabte 4: Salvador Giró 

Saperas (12è aniversari); Josepa Julivert, 

espòs i fills. 
 

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 de la 

Presentació del Senyor 
 

     Segons les tradicions jueves, els nois primogè-

nits devien ser presentats al temple amb un ritual 

que es feia quaranta dies després del naixement. 

És un reconeixement de la seva pertinença a Déu i 

un record de l’alliberament del poble de Déu de 

l’esclavatge a Egipte. Per això celebrem la festa de 

la presentació del Senyor el dia 2 de febrer, quaran-

ta dies després de Nadal. 

     La festa cristiana d’aquest record es fa amb una 

petita processó al començament de la missa en la 

que es beneeixen les candeles i es porten enceses 

durant el cant d’entrada fins les lectures. Així es 

farà en les misses de la nostra parròquia d’aquest 

dia, dijous, a les 8:00 i a les 19:30 a l’altar major. 

Recés 
 

     El dijous dia 2 de febrer Mn 

Clemente Lucena predicarà el re-

cés a les 18:30 a la capella del 

Santíssim. 

Missa Familiar 
 

     Aquest diumenge dia 29 tin-

drem la Missa Familiar pels infants 

i pares de la catequesi. En aques-

ta ocasió els infants faran la reno-

vació de les promeses baptismals. 

Serà a la missa de les 12.  

Visita als Pastorets 
     El diumenge dia 5 anirem amb 

els infants de la catequesi que 

enguany fan la Primera Comunió a 

veure la representació dels Pasto-

rets. També aquest dia hi assistirà 

el Sr Arquebisbe acompanyant-nos 

com ho acostuma a fer cada any.  

Amonestacions 
 

        Publiquem els següents enllaços previstos: 

Albert Martín Casado amb Sònia Llansà Ferreira, 

el 11 de març al Vendrell. 
Ana Méndez Pérez amb Robert Andrés Saumell, el 

25 de març al Vendrell. 
Francisco Javier Jerez García amb Ana Isabel Mo-

reno Sosa, el 29 d’abril al Vendrell. 
Jonatan Villares Fernández amb Sílvia Fernández 

Espinosa, el 6 de maig al Olérdola. 
Eva Cansó Matamoros amb Ricard Cuartero Pérez, 

el 10 de juny al Vendrell. 
Adrián Fábrega Sancho amb Sara Rodríguez Mato-

sas, el 10 de juny a Fornoles (Teruel). 
Iván Arnal Herrera amb Laura Pérez Cáceres, el 24 

de juny al Vendrell. 
Jaime Martínez Méndez amb Inés García Galindo, 

el 1 de juliol al Vendrell. 

Celebració de 

la Santa Unció 
     Recordem que la celebració 

comunitària de la Santa Unció serà 

el diumenge 12 de febrer a la mis-

sa de les 12. És l’endemà de la 

festa de la Mare de Déu de Lour-

des, Dia del Malalt.  

Bateig d’infants de la 

Catequesi 
     Cada any, abans que comenci 

la quaresma, fem els baptismes 

d’aquells infants que faran en-

guany la Primera Comunió i que 

encara no estan batejats. Aquest 

grup d’infants ha rebut la cateque-

si i se’ls ha anat preparant per 

rebre el baptisme. La cerimònia es 

farà el divendres 10 de febrer per 

la tarda. 

Festa de Sant Blai 
 

   El 3 de febrer, és la festa de sant Blai. Aquest dia, 

tradicionalment, es beneeixen fruits i aliments per 

encomanar al sant la protecció contra les malalties 

de la gola. En les misses d’aquest dia, especialment 

la de les 19:30 que es farà a l’altar major, es farà la 

benedicció de tots els aliments que porteu. 


