Número 414
Del 9 al 22 d’abril 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)

- 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:
20:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català)

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
La resurrecció de Crist és la nostra elevació.
L'ànima de l'home és immortal des de la creació. Per això podríem preguntar-nos
¿Quina novetat ens aporta la mort i la resurrecció de Crist? Sí, l'ànima és immortal, perquè
l'home està d'una manera singular en la memòria i en l'amor de Déu, fins i tot després de
la seva caiguda. Però la seva força no és prou capaç per aixecar-lo cap a Déu. No tenim
ales que podrien portar-nos fins aquella alçada. I, en canvi, no hi ha absolutament res que
pugui satisfer eternament l'home si no el fet d'estar amb Déu. Una eternitat sense aquesta unió amb Déu seria una condemna.
L'home no aconsegueix anar amunt, però té ànsia d'anar amunt: "Des de l'abisme clamo a Vós, Senyor". Solament Crist ressuscitat pot portar-nos cap amunt, fins la unió amb
Déu, fins allà a on no poden portar-nos les nostres pròpies forces. Jesucrist és qui carrega
veritablement l'ovella perduda sobre les seves espatlles i la porta a casa. Nosaltres vivim
agafats al seu Cos, i en comunió amb el seu Cos és com arribem fins al mateix cor de Déu.
I solament així la mort és vençuda, som alliberats i la nostra vida és esperança.
Aquesta és l'alegria de la celebració pasqual: nosaltres hem estat alliberats. Mitjançant la resurrecció de Jesús l'amor s'ha manifestat més fort que la mort, més fort que el
mal. És l'amor el que ha fet descendir al Senyor cap a nosaltres i, al mateix temps, és l'amor la força que l'ha fet pujar al Pare. És la força amb la que ens pren a nosaltres amb Ell.
Units amb el seu amor, portats sobre les ales de l'amor, com persones que estimen, baixem amb Ell a les tenebres del món, sabent que precisament així pugem també amb Ell.
Preguem en aquesta Pasqua dient: Senyor, demostra també avui que l'amor és més
fort que l'odi. Que és més fort que la mort. Baixa també a les foscors i als inferns del nostre temps modern i pren de la mà als qui esperen. Pren-nos a la llum! Ajuda'ns a arribar a
l'amor, que ens fa baixar i pujar amb Vós!
Fragment d'una homilia pasqual de Benet XVI.

La Comunitat Parroquial de Sant Salvador del
Vendrell us desitja a tots una feliç celebració de la
Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist.

Amb un cop d’ull...
Durant aquest mes de març s’han anat fent uns cursets
de formació per a voluntaris de Càritas. A la foto del costat
podeu veure el moment d’una d’aquestes sessions que
s’han fet a la sala d’actes de la rectoria.
El Sopar de la Fam que es va
fer a la Lira el passat 31 de març
va ser un èxit. Amb les aportacions es van recollir més de 3000
euros que aniran destinats a un
projecte a la
India. Podeu
veure un moment d’aquest sopar en la fotografia de sobre.
El divendres 7 d’abril la Confraria de la Soledat va celebrar la seva
festa. Després de la missa es va venerar la imatge de la Mare de Déu
de la Soledat. A continuació es va fer una bonica conferència a la sala
d’actes de la rectoria sobre els Goigs del Vendrell a càrrec de Jordi
Quintana a qui podeu veure en la fotografia del costat.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Setmana Santa

Us demanem que us feu
El dijous dia 20 no es farà el
col·laboradors econòmics de recés de pregària ja que Mn Joan
la Parròquia fent una subs- Maria no hi serà aquesta setmana.
cripció. Amb la quantitat i
periodicitat que més us convinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!
Del dilluns 17 al dissabte 22, el

Absència del rector

CARITAS PARROQUIAL Sr Rector estarà fent un Curs de
Recés a Premià de Dalt. Per
Local C/ de la Pau, 2
aquest motiu estarà absent tots
Tel. 977662193
aquests dies. Per qualsevol cosa
cabp@caritasdtarragona.cat
adreceu-vos al Sr Vicari.
Atenció al públic:
Dilluns, dimarts,dimecres i
divendres de 10 a 13h i de
18 a 19h.

Trobada de catequistes

El dimarts Sant tindrem una
petita trobada de catequistes. És
una trobada celebrativa de la Setmana Santa i de pasqua. Es farà a
Treballadora social:
la sala d’actes de la rectoria a les
Dilluns, dimecres i divendres 16:00.
Rober filigrana III:
De dilluns a divendres de 10
a 12 del matí.

de 10:00 a 13:00.

Pregar en Comunitat
El divendres abans de
Setmana Santa celebra la
seva festa la Confraria de
la Mare de Déu de la Soledat. Cada any treuen en
processó la imatge de la
Soledat el Divendres Sant
i organitzen un ofici de
lectura i ofrena floral el
Dissabte Sant. Enguany, a
més a més, s’han fet càrrec del pas del Sant Sepulcre incrementant així
l’esforç organitzatiu de la
Processó del Silenci. Proposo que aquests dies
preguem com a comunitat
per totes les confrares de
la Mare de Déu de la Soledat i Sant Sepulcre. També per tots els que hi
col·laboren i les seves famílies i, naturalment, pels
difunts de tota la història
de la Confraria.

Via Crucis Jove
El dimarts Sant tindrem el Via
Crucis Arxiprestal de Joves. Enguany es farà amb el recorregut de
l’església parroquial de Bellvei fins
el Castell de Santa Oliva. Començarà a les 21:45. Pot venir tothom
que ho desitgi. Cal venir amb calçat per caminar i llanterna.

Primeres Comunions
El 23 d’abril comencen les tandes de Primeres Comunions els
dissabtes a les 19h i els diumenges a les 12h. No tots els caps de
setmana hi ha comunions. Publicarem les dates d’aquests torns en
el proper Full Informatiu,

Curset prematrimonial
Els dissabtes 22 i 29 d’abril es
farà una nova tanda dels cursets
Arxiprestals de preparació pel matrimoni. Com sempre es faran a la
sala d’actes de la rectoria de les
10 del matí fins les 13:30.

Ja teniu al vostre abast el Full especial amb tots
els horaris de les celebracions de Setmana Santa.
També trobareu aquests horaris penjats a la cartellera de la parròquia i en el nostre web.
Tot i així, voldríem fer-vos unes indicacions:
 Enguany el pas del Sant Sepulcre sortirà a càrrec
de la Confraria de la Soledat ja que es va dissoldre
el grup que el portava. Si hi ha persones interessades en participar o col·laborar amb el Sant Sepulcre
poseu-vos en contacte amb la parròquia o amb els
responsables de la Confraria de la Soledat.
Finalment, el Monument del Dijous Sant romandrà
obert al culte durant el Divendres al matí fins la celebració de la Mort del Senyor per la tarda. Llavors
el sagrari quedarà buit. La reserva del Santíssim es
guardarà a porta tancada en la capella de la Puríssima fins la Vetlla Pasqual. Durant aquest dia, mort i
sepultura del Senyor no hi ha culte eucarístic.
Podeu portar abans del dijous, les palmes per decorar el Monument. Si les voleu recuperar després
cal que hi poseu el vostre nom.
Els ciris per la processó del Silenci es posaran a la
venda el dijous al sortir de missa de les 18h fins les
20h, divendres després del Via Crucis i per la tarda
abans de les celebracions. Preu: 6 i 10 euros.
Mireu de guarnir els balcons amb llums per on
passi la processó del Divendres Sant.

Sant Jordi
Enguany la festa de sant Jordi cau en diumenge
de Pasqua. Per això les misses de sant Jordi seran
l’endemà dilluns dia 24. En la missa de les 19:30
es beneiran les roses que hom porti i la Polifònica
del Vendrell cantarà l’Himne de Sant Jordi.

Vetlla a Montserrat
Novament les parròquies de l’Arxiprestat anirem
a la Vetlla de Santa Maria de Montserrat. Apunteuvos dient-ho a la Sra Antònia Lahoz 977663881. El
preu de l’Autocar és de 13 €. Sortirà de l’estació
d’autobusos del Vendrell a les 18h amb una altra
parada a Sant Jaume dels Domenys. El sopar se
l’ha de portar cadascú. Tornarem després de la Vetlla que acostuma a acabar sobre la una.

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

Intencions de les misses
Diumenge 9: Pro populo; Francesc Vidal
Castellví i Maria Mercadé Solé.– Dilluns
10: Felisa Corpas Corpas; Ezequiel Jané
Palau; Josep Nin Bargalló (aniversari).– Dimarts 11: Maria Mercader Català; Jaume
Costa Ramon.– Dimecres 12: Intenció particular.– Dijous 13: Josefina Ribas Palau.–
Divendres 14: Divendres Sant.– Dissabte
15: Família Rovira Costas.
Diumenge 16: Pro populo; Frederic Pellicer; Família Sentís Roig.– Dilluns 17: Per
les ànimes del Purgatori.– Dimarts 18: Ac-

ció de gràcies.– Dimecres 19: Josepa Recasens Rius (17è aniversari); Estanis Orpinell
Serramià (3r aniversari).– Dijous 20: Jaume
Díaz Miró; Lluís Palau Güell i Lluís Palau
Martínez; Paquita Ferrer Mir.– Divendres 21:
Jaume i Anton Güell i Família.– Dissabte 22:
Joan Bové Segarra.

Felicita Herrera Rodríguez; Isabel Hernández
Martínez.– Dia 28: Concepción Espinosa Garrido.– Dia 30: Manuel Suárez Arroyo. Abril:
Dia 1: Antonia Aroca López; José Martín Valdivia; Josep Maria Jané Caralt.– Dia 4: Joan
Vidal Cardús; Rafael Lledó Giner.– Dia 16:
Luís Fernández Álvarez.

Via Crucis: Enric Orpinell i Família.

Preguem Déu per les seves ànimes.

Defuncions

Matrimonis

Març: Dia 24: Manuela Ceballos Sánchez; Març: Dia 25: Robert Andrés Saumell i Ana
Maria Milagros Landa Foronda; Manuel Ortiz Méndez Pérez.
Aguilera.– Dia 26: Armando Arnauda Pérez; Enhorabona!

