Número 411
Del 26 de febrer al
11 de març 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.

 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

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)

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Comencem la Quaresma.
Comencem la Quaresma amb la visió austera de Jesús sojornant quaranta dies al desert. Quan en torna, es presenta a Galilea predicant la gran notícia: "El Regne de Déu és a
prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova".
"Convertiu-vos!" Aquesta és la invitació que ens fa la Quaresma. Convertir-se és canviar
de direcció, girar-se de cara a un altra cosa. Convertir-se vol dir reconèixer que sovint
anem errats i que hem de rectificar. Però per adonar-nos que anem errats ens cal allò que
avui sembla que no tenim temps de fer: pensar, reflexionar una mica. Fa pena de constatar que multituds immenses de gent passen per la vida, ploren i riuen, neixen i moren sense haver-se aturat mai a pensar per què.
Per als cristians la Quaresma és una invitació a pensar en la nostra vida, vida d'homes i
de fills de Déu. L'Església en els primers segles
havia ordenat un procediment de renovació
anual, un temps destinat a meditar sobre les
veritats de la fe: fou la Quaresma. Per a aquells
cristians venia a ser el que després tothom cercaria en els exercicis espirituals o cursos de
recés.
Amb la penitència quaresmal el cristià es
prepara per a rebre la gràcia de l'absolució, i el
qui encara no és cristià, però vol ser-ho, em
refereixo al catecumen, es prepara per a la gràcia del baptisme, el sagrament de l'aigua i l'Esperit Sant. Per això no es fan batejos durant la
Quaresma fins la Pasqua. Així doncs, la Quaresma ens invita a girar-nos d'esquena als nostres
egoismes i convertir-nos de cara a la resurrecció de Jesús i a la nostra pròpia resurrecció a la gràcia, sigui per l'absolució en el sagrament de la Confessió els ja cristians, sigui pel baptisme els qui encara no ho són. En la
nostra cultura actual normalment som batejats de ben petits. Però, ¿en som conscients
del baptisme que portem al damunt? Per això cada any la Quaresma ens exhorta a preparar-nos per a reafirmar i reassumir aquest baptisme i fer-nos-en responsables.

- Diumenges, 13h:

En la Vetlla Pasqual celebrarem la resurrecció de Jesús. Preparem-nos per reafirmar el
nostre baptisme, la nostra fe, la nostra estimada vida cristiana en aquella celebració de la
nit de Pasqua. Aquest ha de ser el sentit que hem de donar a la Quaresma que comenXerrada de preparació.– Primer
dissabte de cada mes a les 17h cem.
Mn Joan Maria Padrell
1r, (sense Missa en català)
2n, (sin Misa en castellano)

SANT SALVADOR DE MAR

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

Durant aquests dies estem canviant els llums de les sales de catequesi que tenim en
l’església. Molts d’aquests llums estaven malmesos. Hem aprofitat per substituir-los per
llums de Led que són més econòmics i que també estalvien més en la despesa elèctrica.
A més, la qualitat i intensitat de la llum és més bona. Poc a poc els anem substituint amb
l’ajut de voluntaris que van fent aquesta feina. És d’agrair que hi hagi persones a la nostra parròquia que dediquin temps a fer serveis com aquest. És una bona col·laboració que
redueix molt les despeses en les reparacions. Moltes gràcies.

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
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.

Recés
El dijous dia 2 tindrà lloc el recés de pregària a les 18:30 amb
exposició del Santíssim. La meditació anirà a càrrec de Mn Clemente Lucena.

Reunió de Litúrgia
Aquest dilluns dia 27 es reunirà
l’equip de litúrgia per tal de preparar les coses relatives al temps
quaresmal. La reunió serà a la rectoria a les 20:00.

Día de Andalucía

El diumenge dia 5 de març és
la festa d’Andalucía. L’associació
Andalucía García Lorca del VenTreballadora social:
Dilluns, dimecres i divendres drell participarà de la missa de les
10:30 amb l’acompanyament mude 10:00 a 13:00.
sical del Coro Rociero Sueño de
Pregar en Comunitat las Marismas.

Durant tota la Quaresma i
la Setmana Santa celebrem la devoció del Via
Crucis dos cops per setmana. El Cos dels Portants del Sant Crist són
els qui vetllen pel culte al
Sant Crist de la parròquia
i organitzen la celebració
del Via Crucis i dels cultes
a la Santa Creu del Divendres Sant i la participació
en la processó del vespre.
Agraïm als Portants
aquesta dedicació que
ens ajuda a tots a celebrar el Via Crucis amb devoció, pregària i solemnitat. Proposo que aquests
dies la nostra pregària
personal tingui com a intenció tots els membres
del Cos de Portants i les
seves famílies.

Missa Familiar
El diumenge dia 5 es farà una
missa Familiar amb els infants i
pares de tots els nivells de Catequesi. El motiu és l’inici del temps
de Quaresma. Serà a les 12 del
migdia.

Reunió de Confraries
El dilluns dia 6 es farà la reunió
dels responsables de totes les
Confraries de la Parròquia per tal
de fer els preparatius de la celebració del la Processó del Silenci
del Divendres Sant. La reunió es
farà a la rectoria a les 20:00.

Dimecres de Cendra
La Quaresma comença amb la celebració del
Dimecres de Cendra amb la imposició de la cendra
al cap com a signe d’humilitat i d’esperit de conversió. Serà en totes les misses del dia. A la tarda a les
18:15 quan comença el rosari els Campaners faran
el toc d’anunci de l’inici de la Quaresma.
Recordeu que el dimecres de Cendra i Divendres
Sant són dies de dejuni i abstinència de menjar
carn i tots els divendres són dies d’abstinència.

Via Crucis
Durant la Quaresma es fa a la parròquia el res
del Rosari i Via Crucis el Dimecres de Cendra i els
divendres i diumenges. Recordeu que en l’horari
d’enguany el rosari començarà a les 18:15 a l’altar
major i que la missa serà a continuació del Via Crucis (excepte el diumenge dia 5 que hi ha l’horari
propi del recés).
Podeu participar del Via Crucis amb la preparació de la reflexió d’alguna de les estacions. Els qui
vulgueu fer alguna estació comunique-ho a Mn Josep Maria Barenys. Recordeu que les reflexions han
de ser breus.

Recés Arxiprestal
El Recés Arxiprestal de Quaresma tindrà lloc el
primer diumenge de Quaresma que és el proper dia
5 de març. És una tarda de recés compartit amb
totes les parròquies de l’Arxiprestat. Una estona de
pregària i reflexió per començar a viure intensament el temps quaresmal. Es fa a la Parròquia del
Vendrell. Comença a les 17:30 amb la pregària solemne de Vespres, Exposició del Santíssim. Predicarà Mn Raimon Mateu, diaca de la parròquia de Cunit. El recés acabarà amb el Via Crucis Arxiprestal
en el que les reflexions de les estacions aniran a
càrrec de cada parròquia de l’Arxiprestat. Animeuvos a venir.
Nota: La missa del diumenge al vespre es farà després del Via Crucis, per aquest motiu és possible
que es retardi una mica.

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

Intencions de les misses
Diumenge 26: Pro populo; Miquel Rossell;
Francisco Carriet i Francisca Torres
(aniversari); Rossend Condis (3r aniversari).
– Dilluns 27: Ezequiel Jané Palau; Joan Mas
Gibert (11è aniversari); Germana Teresa i
Maria Dolors Jansà Socias.– Dimarts 28:
Pablo Rovira Nogués i Maria Antònia Ribas
Palau; Salvadora Mercader; Josep i Anna
Guivernau; Juan Martos Mayer (20è aniversari); Concha Jiménez Rico (al mes de la
seva mort).– Dimecres 1: Família Rovira
Costas; Frederic Pellicer; Demetri Hernández Ramon; Basilio Alonso Cuesta.– Dijous
2: Sagrario Arciniega Fernández.– Diven-

dres 3: Família Sadurní García; Jordi Arnabat Febrer: Dia 11: Genoveva Madueño FernánGiró (4t aniversari).– Dissabte 4: Josepa Ga- dez; Rosa Maria Figueras Tous.– Dia 12: Rosa
lofré Constantí (19è aniversari).
Galimany Raventós.– Dia 16: Josefa Giménez
Martínez; Quintín López Lozano.– Dia 17: IsDiumenge 5: Pro populo; Família Altet Tort.–
mael Roselló Aguilar.– Dia 19: Guillerma CoDilluns 6: Manuela Morcillo Nieto.– Dimarts
ria Vázquez.– Dia 21: Ángel Redondo Muñoz;
7: Família Álvarez Rodríguez; Rosario CosMaria Montserrat Facundo Bigas.
tas; Miquel Rossell Altet.– Dimecres 8: Acció
de gràcies.– Dijous 9: Per les ànimes del Pur- Preguem Déu per les seves ànimes.
gatori.– Divendres 10: Felisa Corpas Corpas;
Baptismes
Isabel Tabernero Gascón (al mes de la seva
mort).– Dissabte 11: Maria Mercader Català; Febrer: Dia 12: Levón Del Fresno Balikian;
Rosa Maria Figueras Tous (al mes de la seva Natalie Riau Andrade; Pol Gabriel Utrilla Lomort).
pes.– Dia 18: Sara López González; Gorka Tamayo Mota; Kevin Tamayo Mota.
Defuncions
Benvinguts a la Família cristiana!

