
 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 12 al 25 de març 

de 2017 

Número  412 

 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 

L’exemple de Crist. 
 

     Del Mirall de la caritat, del beat Elred, abat 
      

     No hi ha res que esperoni tant a estimar els 

enemics, en la qual cosa hi ha la perfecció de la 

caritat, com la consideració de l’admirable pacièn-

cia de Crist. Ell, el més bell de tots els homes, per-

meté que els impius li escopissin al rostre; que els 

seus ulls, que amb una sola mirada ho governen 

tot, li fossin tapats; va oferir la seva esquena a la 

flagel·lació; va suportar l’aspror de les espines en 

el seu cap, que fa tremolar els principats i les po-

testats; va sotmetre’s als ultratges i a les infàmies, 

i, finalment, serè, suau i pacífic, va sofrir pacient-

ment la creu, la llança, els claus, el vinagre i el fel. 

Sí, com els anyells portats a matar, o les ovelles 

mentre les esquilen, ell callava i no obria ni tan sols la boca. 
 

     ¿Hi haurà algú que en escoltar aquella veu admirable, plena de dolcesa, plena de cari-

tat, plena de serenitat immutable: Pare, perdoneu-los, no abraçarà immediatament, i amb 

tot el seu afecte, els seus enemics? Pare –va dir Crist– perdoneu-los. ¿És que hauria po-

gut afegir més caritat, més dolcesa a aquesta oració? Certament: va afegir-hi quelcom, 

perquè amb la pregària no en tenia prou; va voler àdhuc excusar-los: Pare –va dir– perdo-

neu-los, que no saben el que fan. Són certament grans pecadors, però no entenen res; 

per això diu Crist: Pare, perdoneu-los. El crucifiquen, però no saben qui crucifiquen, per-

què, si l’haguessin conegut, mai no haurien clavat a la creu el Senyor de la glòria. És per 

això que Crist va dir: Pare, perdoneu-los. Es creien que era un infractor de la Llei, un que 

s’irrogava la divinitat, un seductor del poble. “He amagat d’ells la meva faç, no s’han ado-

nat de la meva majestat; per això: Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan”. 
 

     Si l’home s’estima ell mateix, no ha de permetre que cap plaer carnal el corrompi. I per 

no caure en la concupiscència de la carn ha de llançar-se vers l’amor del Senyor. I alesho-

res, per reposar més perfectament i amb més benestar en el goig de la caritat fraterna, ha 

d’allargar també els seus braços, amb amor veritable, als seus enemics. Però perquè 

aquest foc diví no s’apagui per l’escomesa de les injúries, que l’home miri sempre amb els 

ulls de l’enteniment la serena paciència del nostre estimat Salvador i Redemptor. 

Amb un cop d’ull... 
 

     Com cada any comencem la Quaresma fent un recés de 

nivell arxiprestal. Va ser el passat diumenge 5 de març. Es 

va començar a la capella del Santíssim amb el res solemne 

de les Vespres davant del Santíssim exposat. La meditació 

va anar a càrrec del diaca Raimon Mateu de la parròquia 

de Cunit que ens va parlar de la pregària amb els Salms. El 

recés va acabar amb el Via Crucis. Van ser tants els assistents que no cabíem en la cape-

lla (fotografia de dalt). 

     El dimecres dia 8 va tenir 

lloc a l’Ajuntament una roda de 

premsa en la que els Amics de 

l’Orgue van presentar el progra-

ma de concerts previstos per 

aquest any a la nostra església 

parroquial. La fotografia del 

costat mostra aquest moment. 



Pregar en Comunitat 
      

     Aquest mes celebrem 

la festa patronal del Casal 

Fami l iar Parroquia l . 

Aquest Casal s’utilitza ac-

tualment per acollir dife-

rents grups i per fer-hi di-

verses activitats culturals. 

La Junta del Casal és l’-

encarregada d’organitzar i 

coordinar totes aquestes 

activitats amb el suport 

econòmic dels socis de 

l’entitat i de les aportaci-

ons dels usuaris del Ca-

sal. Agraïm als membres 

de la Junta del Casal i a 

tots i cadascun dels socis 

el manteniment i cura del 

Casal. Proposo que durant 

aquests quinze dies, com 

a comunitat cristiana, pre-

guem per tots ells i per les 

seves famílies. 

marts 21: Jaume i Anton Güell i Família.– 

Dimecres 22: Paco Carné i Josepa Nin.– Di-

jous 23: Per les ànimes del Purgatori.– Diven-

dres 24: Demetri Hernández Ramon 

(aniversari).– Dissabte 25: José Ortega Sanz 
 

Via Crucis: Enric Orpinell i Família. 
 

Defuncions 
 

Febrer: Dia 24: Joan Barot Magriñà; Maria 

Rosa Vives Arias.– Març: Dia 1: José Antonio 

Archilla González.– Dia 4: Victoria Tovar Al-

caide.– Dia 5: Fernando Valiente Cañas.– Dia 

7: Margarita Lambea Gracia.– Dia 9: Conchita 

Miranda Blanco; Juana Ponce Pérez.  
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Diumenge 19: Pro populo; Josep Caralt, fill i 

net; Estanis Orpinell Serramià; Enric i Carme; 

Joan Güixens i Maria del Carme Orpinell; 

Amèlia; Jaume Díaz i Maria Rigol; Josep Díaz 

Miró; Juan Bernal i Pepeta Serramià;Josep 

Altet; Josep Ferrando Mateo; Josepa Rossell; 

Josep Ribas Canals; Pepita Soler Bruna; Josep 

Ollonarte Guasch; Josep Palau i Pepeta Rà-

fols; Enrique i Dolores; José i Purificación; 

Enrique Manzano; Eugenio i Paquita; Josep 

Ramon Julivert Vidiella; Maria Vidiella Albe-

rich; Família Figueras Mitjans; Pepeta Roca; 

Andreu Cañellas i Àngela Pey; Josep Riambau 

i Teresa Jansà; Ramon Vives i Assumpció Vi-

dal; Josepa Vives; Maria Jansà.– Dilluns 20: 

Lluís Palau Güell i Lluís Palau Martínez.– Di-

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 12: Pro populo; Dolors Soler 

Solé (aniversari); Rosa Pujol Marcas (3r 

aniversari); Concepció Alberich Alsina.– 

Dilluns 13: Josefina Ribas Palau; Francisco 

Blasco Mansilla (al mes de la seva mort).– 

Dimarts 14: Mercedes Madriles Izquierdo 

(aniversari); Vicente Pérz Martínez; Víctor 

Gallego Dávila (1r aniversari); Matilde Ti-

moneda; Maria Benet.– Dimecres 15: Famí-

lia Rovira Costas; Pilar Heras Allué 

(aniversari).– Dijous 16: Intenció particular.

– Divendres 17: Acció de gràcies.– Dissab-

te 18: Lluís Guasch Figueras. 
 

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. 

    Quinaria y Gala Benéfica 
 

     Ja sabeu que enguany celebrem els 25 anys de 

la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Pe-

nas. Continuant els actes d’aquesta commemoració 

celebrarem del 15 al 19 de març una Quinaria de 

culte a les imatges de la Passió. Durant aquests 

cinc dies es prepararà un altar amb les imatges 

presidint la nostra església. Les misses del vespre 

se celebraran en aquest altar i, també les del cap 

de setmana. El dissabte dia 18 tindrà lloc la Gala 

Benéfica que organitza La Hermandad. Començarà 

després de la missa del vespre i l’acte acabarà amb 

un concert de l’Agrupación Musical Virgen del Con-

suelo. El lema d’aquesta tercera Gala és: “Una sola 

familia, alimento para todos” per això l’entrada per 

aquest acte és portar un kilo d’aliment per Càritas. 

Recés 
 

     El dijous dia 16 tindrà lloc el 

recés de pregària a les 16:30 amb 

exposició del Santíssim. La medi-

tació anirà a càrrec de Mn Joan 

Maria Padrell. 

Formació de Càritas 
 

     Els dies 20, 21, 22, 27, 28 i 29 

de març tindrà lloc les sessions de 

formació pels voluntaris de Càri-

tas. Es faran a la rectoria de les 

9:30 fins les 13:00. 

Casal Familiar 
     El diumenge dia 19, amb motiu 

de la festa de sant Josep celebrem 

la festa del Casal Familiar Parro-

quial. Es farà en la missa de les 12 

del migdia. Trobada d’Infants 
 

     El dissabte 25 tindrà lloc la Trobada Arxiprestal 

d’Infants. Són els nens i nenes que enguany fan la 

Primera Comunió a les nostres parròquies. La Tro-

bada es farà a Sant Salvador de Mar. Començarem 

a les 10:30 a l’església gran de Sant Salvador de 

Mar. Durant el matí es faran diferents activitats. 

Després de dinar acabarem amb una celebració de 

la Paraula a la mateixa església fins les 16:30  

Cafè amb el mossèn 
     La setmana del 20 al 23 de 

març tindrem “Cafè amb el mos-

sèn”. És una tertúlia formativa 

adreçada sobretot als pares de la 

catequesi. Es fa a la sala d’actes 

de la rectoria a les 17:30. 

Festa de Sant Josep 
 

     Enguany el dia de sant Josep cau en diumenge 

de quaresma. Per aquest motiu la celebració litúrgi-

ca de la festa de sant Josep se celebrarà el dilluns 

dia 20 en les misses pròpies de la parròquia. 

     Felicitem a tots els qui celebreu la vostra ono-

màstica i a tots els qui sou pares. Felicitem el sant 

de Mn Josep Maria Barenys i de Mn José Antonio 

Fernández. Per molts anys. 

Reunió de Pares 
     Per tal de donar les informaci-

ons relatives a la celebració de les 

properes primeres comunions, 

convoquem una reunió de pares. 

La reunió es farà a l’església par-

roquial a les 20:00.  

Xerrades Quaresmals 
 

     Les Conferències Quaresmals d’enguany seran 

els dimarts 21 i 28 de març. Aniran a càrrec de Mn 

Xavier Sobrevia, metge i rector de la parròquia de 

Castelldefels. Es faran a la sala d’actes de la recto-

ria a les 20:30. 

Pregària Jove 
     Un cop al mes, el nostre grup 

de Joves Santa Anna, organitza 

una vetlla de pregària a la capella 

del Santíssim. La propera serà el 

dissabte 25 a les 21:00. 


