
 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 26 de març al 8 

d’abril de 2017 

Número  413 

 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 

Sopar de la Fam. 
 

     Som ja a punt de celebrar una nova edició del Sopar de la Fam que cada any convoca 

el grup de Mans Unides de la parròquia del Vendrell. No fa falta descriure en què consis-

teix aquest sopar benèfic perquè amb tants anys que fa que se celebra i amb tanta partici-

pació que té, tothom coneix de sobres el caràcter benèfic d’aquest sopar i l’eficaç resultat 

solidari que té. 

     Ho fem cada any, però no fem el mateix cada any. Tot i que la dinàmica del sopar sigui 

més o menys semblant en cada convocatòria, no repetim el mateix ja que els projectes de 

desenvolupament en el Tercer Món són nous cada any. No ens apleguem per resoldre un 

mateix problema sinó sempre un de nou. I de la mateixa manera que, any rere any, amb la 

generositat dels assistents, s’ha posat solució a alguna mancança greu en educació, sani-

tat, indústria, formació, mitjans tècnics, millores agropecuàries, etc... del nostre món (no 

oblidem que allò que anomenem “tercer món” no es tracta d’un altre planeta sinó que 

estem parlant del nostre propi món!), també, enguany tornarem a posar solució a alguna 

de les mancances que encara avui provoquen la fam en el món. 

     El passat mes de febrer vam dedicar la col·lecta de la parròquia a la campanya de 

Mans Unides. En total vam recollir 1.735 euros. Agraïm a tots aquestes aportacions. A 

això s’hi sumarà el que es recollirà en el proper Sopar de la Fam en el que es podrà 

col·laborar assistint-hi, comprant tiquets de fila zero, obsequiant material que es pugui 

sortejar, comprant números d’aquest sorteig, fent arribar a la Parròquia el vostre donatiu, 

fent una subscripció periòdica a Mans Unides... 

     Us convidem i us demanem que col·laboreu tots en aquest gran projecte benèfic de 

lluita eficaç contra la fam en el nostre món. 

Mn Joan Maria Padrell 

 

Amb un cop d’ull... 
 

     El dissabte 18 es va celebrar la tercera 

Gala Benéfica de la Hermandad. Coincidint 

amb la celebració del Quinario es va presen-

tar el cartell guanyador de la Setmana San-

ta de la Hermandad d’enguany. L’acte va 

acabar amb un solemne concert dels him-

nes processionals a càrrec de la Agrupación 

Musical Virgen del Consuelo (foto de dalt). 
 

     Aquest mes de març s’estan fent les Conferències Quaresmals que 

organitza el nostre Arxiprestat. El conferenciant d’enguany és (foto del 

costat) Mn Xavier Sobrevia, metge i rector de la parròquia de Caste-

lldefels. Va exposar un tema sobre la Quaresma com a preparació per 

la Pasqua. La propera sessió serà aquest dimarts 28 a les 20:30 a la 

sala d’actes de la rectoria. 

ACTES DE LA CAMPANYA DE MANS UNIDES AL VENDRELL 

 Dilluns 27: Sessió de contacontes a la Biblioteca Terra Baixa a les 

18:00. 

 Divendres 31: Al carrer Dr. Robert, de 10 a 13:00 i de 18:00 a 

20:00, Encesa d’Espelmes. 

 Divendres 31: Sopar de la Fam a la Lira, a les 21:00. Tiquets, a 10 

€, a la venda a la Dolceria Soler, a la Cansaladeria Vilar Cutchet, i 

Carmina, Carrer de Mar, 27. 



Pregar en Comunitat 
      

     Tradicionalment es 

compta amb els infants 

per ajudar en les tasques 

litúrgiques com a esco-

lans. D’aquesta manera 

aprenen el sentit i valor 

de les celebracions i aju-

den a l’ordre en la litúrgia. 

Sempre és agradable veu-

re un grup d’escolans aju-

dant eficaçment en les 

celebracions i especial-

ment en l’eucaristia. A la 

parròquia tenim un grup 

d’escolans que aprenen a 

ajudar en les diferents 

misses. Proposo que 

aquests dies preguem 

com a comunitat per tots 

els infants que fan aquest 

servei com a escolans. 

Preguem per la seva for-

mació cristiana i, també, 

per les seves famílies. 

 

Març: Dia 10: Ángeles Vargas de las Heras.– 

Dia 11: Iván Mera Peña.– Dia 13: Maria Car-

me Plana Calvet.– Dia 9: Juan Planas Fran-

cesch.– Dia 17: Pilar Garcés Garcés.– Dia 18: 

Cornelis Jacobus Maria Verlaat.– Dia 19: Ro-

nald Spencer Jones. 
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Matrimonis 
 

Març: Dia 11: Albert Martín Casado i Sonia 

Llansà Ferreire. 
 

Enhorabona! 

ànimes del Purgatori; Rosa Vega (als 2 mesos 

de la seva mort, de les Capelletes).– Dimarts 

4: Acció de gràcies.– Dimecres 5: Intenció 

particular.– Dijous 6: Per les ànimes del Pur-

gatori.– Divendres 7: Família Álvarez Rodrí-

guez; Rosario Costas; Difunts de la Confraria 

de la Soledat.– Dissabte 8: Joan Via Saperas 

(1r aniversari); Cristóbal Rubio Corbalán. 
 

Via Crucis: Enric Orpinell i Família. 
 

Missa de Funeral 
Dia 30: Jaume Monasterio Villaró a les 19:30. 

 

Defuncions 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 26: Pro populo; Família Pellicer 

Castillo; Difunts de la Orden del Temple; 

Joan Vicente, Pepita Domingo i Alfonso 

Domingo.– Dilluns 27: Família Perelló; Pe-

re Vila i Antònia Serra.– Dimarts 28: Pablo 

Rovira Nogués i Maria Antònia Ribas Palau.

– Dimecres 29: Salvadora Mercader; Josep i  

Anna Guivernau; Manel Galeano Hernán-

dez.– Dijous 30: Per les ànimes del Purgato-

ri.– Divendres 31: Acció de gràcies.– Dis-

sabte 1: Família Rovira Costas. 
 

Diumenge 2: Pro populo; Amèlia Orpinell 

Congost (19è aniversari).– Dilluns 3: Per les 

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. 

    Setmana Santa 
 

     En el proper Full Informatiu ja serem a la Setma-

na Santa amb la culminació de la celebració de la 

Pasqua de resurrecció. La setmana vinent publica-

rem un Full especial amb tots els horaris i activitats 

de la Setmana Santa a la nostra Parròquia i llocs de 

culte. Aquest Full també serà penjat com a cartell a 

l’església i, també, el trobareu publicat en la plana 

web de la parròquia. També s’ha editat un cartell 

amb els horaris principals de la Setmana Santa de 

la parròquia i que ja estan posats en els aparadors 

de moltes botigues. Cada any en aquest cartell hi 

posem una fotografia de les imatges d’alguna de 

les nostres Confraries. Enguany amb motiu dels 25 

anys de la Hermandad hi hem posat una fotografia 

del seu Pas. 

     Enguany no hi ha novetats en els horaris i cele-

bracions. Per tant seran els mateixos horaris. Pel 

que fa a la venda de ciris per la processó del Diven-

dres Sant ja posarem un cartell amb els horaris i 

preus d’aquesta venda. 

Recés 
 

     El dijous dia 6 tindrà lloc el re-

cés de pregària a les 18:30 amb 

exposició del Santíssim i rosari. La 

reflexió anirà a càrrec de Mn Josep 

Maria Barenys. 

Formació de Càritas 
 

     Continuen les sessions de for-

mació pels voluntaris de Càritas. 

Els dies 27, 28 i 29 de març. Es 

faran als baixos de la rectoria de 

les 9:30 fins les 13:00. 

Absència del vicari 
     Durant uns dies el nostre vicari 

Mn Clemente Lucena, serà fora 

fent exercicis espirituals. Marxarà 

el dia 30 i tornarà el dia 7 d’abril. 

     Pel que fa al Sr Rector, enguany 

farà el Curs de Recés la setmana 

de Pasqua. Confraria de la Soledat 
 

     La Confraria de la Mare de Déu de la Soledat 

sempre celebra la seva festa el divendres abans de 

Setmana Santa anomenat Divendres de Dolor. En-

guany serà el divendres 7 d’abril. La missa del ves-

pre se celebrarà a l’altar major amb presència de 

les confrares. Tot seguit hi haurà amb motiu de la 

festa un concert especial d’orgue en el que s’ha 

convidat al meteoròleg Alfred Rodríguez Picó a par-

lar dels fenòmens meteorològics en la música i to-

carà l’orgue en Juan de la Rubia. En acabar, la Con-

fraria farà un sopar de germanor. 

Xerrades Quaresmals 
 

     Continuem el cicle de les Conferències Quares-

mals que ja vam començar dimarts passat i acaba 

dimarts vinent dia 28 de març. En aquesta última 

sessió, Mn Xavier Sobrevia, metge i rector de la par-

ròquia de Castelldefels, ens posarà al dia de les 

lleis que van sortint respecte al tema de l'eutanàsia 

i ens oferirà criteris cristians al respecte. Serà a la 

sala d’actes de la rectoria a les 20:30. 

Formació d’escolans 
     El dissabte 8 d’abril tindrem 

una sessió formativa pels escolans 

de la parròquia. En aquest curset 

s’ensenya als infants que ajuden 

en les celebracions la manera de 

fer i el sentit que tenen les tas-

ques litúrgiques en les que ajuden. 

També es poden afegir infants que 

vulguin pertànyer a la nostra esco-

lania. La sessió es farà a l’església 

de les 17:15 fins les 18:30 a càr-

rec de Mn José Antonio Fernández. 


