Número 410
Del 12 al 25 de
febrer de 2017
 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.

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Mans Unides hauria de desaparèixer.
Efectivament, Mans Unides no hauria d’existir perquè si existeix significa que encara hi
ha fam en el món. Tan de bo que Mans Unides desaparegués perquè significaria que la
Fam en el món ja no existeix. Fa ja 60 anys que les fundadores de Mans Unides van començar amb el lema: “Guerra a la Fam”. D’aquesta manera Mans Unides ha continuat
lluitant contra aquest mal que lamentablement continua afectant a gran part del nostre
planeta. És una guerra llarga. Però Mans Unides no deixarà de lluitar-hi amb totes les seves forces. Aquesta lluita no es fa simplement amb almoines, sinó, sobretot amb projectes
de desenvolupament en el Tercer Món amb la finalitat de formar i dotar de recursos amb
els que siguin els propis beneficiaris els qui aconsegueixen treballar contra la Fam. Per
això, molts projectes de Mans Unides consisteixen en tasques de formació, d’educació,
d’ensenyar tècniques agrícoles o ramaderes, de cultura, de salut i higiene… Aquesta és
una manera molt més eficaç d’ajudar. Amb aquests projectes Mans Unides ha fet front a
la pobresa i així continuarà sempre mentre hi hagi fam en el món. Per això responia la
presidenta de Mans Unides Clara Pardo a un periodista que li preguntava quin era el seu
desig. I ella responia dient: “Que Mans Unides desaparegui perquè això significarà que la
nostra missió s’ha acomplert”.

 Confessions

A la nostra Parròquia tenim previst fer la Col·lecta en favor de Mans Unides el proper
diumenge dia 19. Trobareu a la vostra disposició els sobres per fer-ne un donatiu. També
trobareu fulletons que descriuen la tasca que Mans
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 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)

NOTA INFORMATIVA
Recentment hem canviat els aparells de megafonia, tant de la capella del Santíssim
com de l’altar major. Es tracta d’uns aparells digitals que milloren molt la qualitat del so i
dels micròfons. Durant aquests dies, aquests aparells estan en proves fins que puguin ser
calibrats adequadament. Per això és possible que detecteu algun fallo o defecte en algun
moment. Es tracta d’una gran millora per tal que la veu i el cant puguin ser escoltats favorablement per tots en les nostres celebracions.

Amb un cop d’ull...
Novament hem pogut assistir amb els infants de la catequesi a la representació dels
Pastorets del Vendrell. Com cada any el Sr Arquebisbe Jaume Pujol ens ha tornat a acompanyar. Va ser el passat diumenge 5 de febrer. A la fotografia podeu veure alguns infants,
mares, catequistes i mossens amb el Sr Arquebisbe al final de la funció en el teatre Àngel
Guimerà. També hi podeu veure el president
dels Pastorets el Sr Josep Maria Bargalló a qui
agraïm que cada any ens
faciliti a la parròquia poder assistir-hi amb els
infants de catequesi.

Ser Subscriptor de la
Parròquia
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!

CARITAS PARROQUIAL

Recés
Aquesta setmana tindrem el
recés dels tercers dijous. Serà el
dia 16 a les 16:30 a la capella del
Santíssim. Predicarà el recés Mn
Joan Maria Padrell. Després s’aaba amb la benedicció amb el
Santíssim

Local C/ de la Pau, 2
Tel. 977662193

Cafè amb el Mossèn

cabp@caritasdtarragona.cat

La setmana del 20 al 23 tindrem novament les sessions de
diàleg amb els pares de la catequesi “Cafè amb el Mossèn”. Com
sempre es fan a la sala d’actes de
la rectoria a les 17:30.

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.

Formació de
Catequistes
Aquest mes la formació arxi-

Pregar en Comunitat prestal de catequistes es farà el
El mes de febrer ens porta
la campanya contra la
fam en el món de Mans
Unides. A la nostra parròquia tenim un grup de voluntaris que vetlla per la
difusió d’aquesta campanya y també organitzen
actes benèfics per recaptar donatius com, per
exemple, el Sopar de la
Fam que farem a finals de
març. El treball de tots els
voluntaris és essencial
per l’èxit de cada campanya de la que depèn la
realització de projectes de
desenvolupament en el
tercer Món. Proposo que
en aquests dies encomanem a Déu tots els voluntaris de Mans Unides.
Preguem que el Senyor
beneeixi i faci fructificar
aquesta tasca missionera.

proper dimarts dia 21. El tema és
sobre el què significa que Crist és
la nostra llum. Anirà a càrrec del
nostre rector Mn Joan Maria Padrell. Aquestes xerrades es fan a la
sala d’actes de la rectoria a les
20:00 i està obert no solament als
catequistes sinó a tothom que vulgui aprofitar-ho.

Col·lecta de
Mans Unides
El diumenge 19 farem la
col·lecta de Mans Unides en totes
les misses del cap de setmana.
Trobareu sobres en els bancs per
poder fer els donatius amb els que
Mans Unides realitza projectes de
desenvolupament en el Tercer
Món. Agraïm a tots el vostre interès i generositat per aquesta campanya contra la fam en el món.

Festa de la
Unció dels malalts
Cada any celebrem de manera comunitària el
sagrament de la Santa Unció. Aquest sagrament
habitualment es rep de manera particular. Per això
és important de celebrar-lo comunitàriament per tal
de ressaltar la dimensió eclesial de tots els sagraments. Ho farem aquest diumenge dia 12 en la missa de les 12. Tots aquells que no es puguin desplaçar podeu demanar als mossens que vinguin a casa
vostra a administrar aquest sagrament. En les residències ho fem el dia que hi ha missa en aquest
mes.

Pregària de Joves
Cada mes, el grup de joves Santa Anna prepara
una vetlla de pregària un dissabte a la nit. De les 9
a les 10 del vespre a la capella del Santíssim es fa
aquesta vetlla oberta a tothom i dirigida pels joves
de la parròquia. Aquest mes es farà el dissabte 25
a les 21h.

Amonestacions
Publiquem els següents enllaços previstos:
José Maria Sánchez Báez amb Maria Avilés Baena,
el 10 de juny a Sevilla.
Iván Jiménez Ortiz amb Raquel Argüello Fernández, el 27 de maig a Brugués.
Antonio Moreno Vera amb Anabel Nieto Cabello, el
22 de juliol al Vendrell.
Juan Manuel Castelo Millán amb Sandra Sevillano
Acedo, el 12 d’agost al Vendrell.
Benjamin Perálvarez Cuadros amb Idoia Martínez
Rodríguez, el 9 de setembre al Vendrell.
Éric Lleó Membrives amb Meritxell Artigues Planas, el 16 de setembre al Vendrell.
Joan Lluís Cardús Casanovas amb Ester Brandon
Arévalo, el 23 de setembre al Vendrell.
Óscar Lanzón Romero amb Cristina García Pineda,
el 30 de setembre al Vendrell.
Jorge Ribares Bautista amb Verónica García Delgado, el 2 de desembre al Vendrell.

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

Intencions de les misses
Diumenge 12: Pro populo.– Dilluns 13: Josefina Ribas Palau; Jordi Montserrat Roig
(aniversari).– Dimarts 14: Intenció particular.– Dimecres 15: Família Rovira Costas.–
Dijous 16: Acció de gràcies.– Divendres
17: Maria Rigol Vives (2n aniversari); Josep
Maria Jané i Mercè Berga.– Dissabte 18:
Miquel Gatell Jané (aniversari); Josep Rovira Esteve (6è aniversari).
Diumenge 19: Pro populo; Josep mascaró
Vendrell (31è aniversari); Rosa Güixens i
espòs, fill i nét; Donatila Tello; José Salazar;
Susana Obando Olaya; Felisa Olaya Quiñó-

nez; Annita Caballer Bonsoms.– Dilluns 20:
Joan Vallverdú Escarrà (1r aniversari); Lluís
Palau Güell; Lluís Palau Martínez.– Dimarts
21: Jaume i Anton Güell i Família.– Dimecres
22: Acció de gràcies.– Dijous 23: Per les ànimes del Purgatori.– Divendres 24: Matias Toledo Rodríguez (al mes de la seva mort).– Dissabte 25: José Ortega Sanz.

Vega Berrio; Neus Vidal Rovira; Pedro Galán
Lancha.– Dia 7: Maria Jiménez Torrijo.– Dia
8: León Giménez Martínez.– Dia 10: Lluís
Martín Rodríguez.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes

Gener: Dia 28: Guifré Roc Bargans; Cloe Sánchez Belén.– Febrer: Dia 28: Estela Gómez
González; Pol Mañé Riveros; Claudia Marín
Gener: Dia 27: Manuel Julián González Maestro.– Dia 31: Maria del Carme Alsina Clua.– Rodríguez; Ariana Bello Juárez; Marina Bello
Febrer: Dia 1: Félix Chacón González .– Dia Enríquez; Sara Anguita De la Cruz.
2: Alejandra Perales Perales.– Dia 3: Rosa Benvinguts a la Família cristiana!

Defuncions

