
 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 23 d’abril al 6 de 

maig de 2017 

Número  415 

 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: 

20:00 (català). 

Dies festius:  

10:30 (català) 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

La resurrecció de Crist. 
 

     Celebrem amb alegria la resurrecció de Jesús. És una alegria autèntica, profunda, ba-

sada en la certesa que Crist ressuscitat ja no mor més, sinó que viu i opera en l’Església i 

en el món. Aquesta certesa habita en el cor dels creients des d’aquell matí de Pasqua, 

quan les dones van anar al sepulcre i els àngels els van dir: “¿Per què busqueu entre els 

morts aquell qui viu?”. Quantes vegades cerquem la vida entre les coses mortes, entre les 

coses que no poden donar vida, entre les coses que avui hi són i demà ja no hi seran, les 

coses que passen… Així és quan ens tanquem en qualsevol tipus d’egoisme o d’au-

tocomplaença; quan ens deixem seduir pels poders terrenals i per les coses d’aquest 

món, oblidant Déu i el proïsme; quan posem les nostres esperances en vanitats munda-

nes, en el diner, en l’èxit. Llavors la Paraula de Déu ens diu: “Per què busqueu entre els 

morts aquell qui viu?” Per què l’esteu buscant allí? Això no et pot donar vida. Sí, potser et 

donarà una alegria d’un minut, d’un dia, d’una setmana, d’un mes… i després? “Per què 

busqueu entre els morts aquell qui viu?” Aquesta frase ha d’entrar en el cor i l’hem de 

repetir. Ens farà bé. 

     No és fàcil estar oberts a Jesús. L’Evangeli ens fa veure diferents reaccions: la de l’apò-

stol Tomàs que posa una condició a la fe, demana tocar l’evidència, les nafres; la de Ma-

ria Magdalena que plora, el veu però no el reconeix, s’adona que és Jesús només quan ell 

l’anomena pel seu nom; i la dels deixebles d’Emmaús, deprimits i amb sentiments de fra-

càs, arriben a l’encontre amb Jesús deixant-se acompanyar per aquest caminant misteri-

ós. Cadascun per camins diferents. Cercaven entre els morts el qui viu i va ser el Senyor 

mateix qui va corregir-ne la ruta. I jo, què faig? Quina ruta segueixo per a trobar Crist viu? 

     “Per què busqueu entre els morts aquell qui viu?”. Aquesta pregunta ens fa superar la 

temptació de mirar enrere, al que va passar ahir, i ens impulsa cap endavant, vers el fu-

tur. Jesús no és al sepulcre, és viu. Ell és el Vivent, aquell que sempre renova el seu cos 

que és l’Església i la fa caminar atraient-la cap a ell. «Ahir» era la tomba de Jesús i la tom-

ba de l’Església, el sepulcre de la veritat i de la justícia; «avui» és la resurrecció perenne 

vers la qual ens impulsa l’Esperit Sant, donant-nos la llibertat plena. 

     Avui se’ns adreça aquesta pregunta. Tu, ¿per què busques entre els morts el qui viu, tu 

que et tanques en tu mateix després d’un fracàs, tu que no tens ja la força per a resar? 

Per què busques entre els morts aquell qui viu, tu que et sents sol, abandonat pels amics 

o potser també per Déu? Per què busques entre els morts el qui viu, tu que has perdut 

l’esperança, que et sents empresonat pels teus pecats? Per què busques entre els morts 

el qui viu, tu que aspires a la bellesa, a la perfecció espiritual, a la justícia, a la pau? 

     Necessitem escoltar i recordar la pregunta de l’àngel que ens ajuda a sortir de les nos-

tres tristeses i ens obre als horitzons de l’alegria i de l’esperança. Aquesta esperança que 

obre els sepulcres i encoratja a anunciar la Bona Notícia, capaç de generar vida nova per 

als altres. Mireu, germans i germanes, ell és viu, és amb nosaltres. No anem als nombro-

sos sepulcres que avui et prometen alguna cosa i després no et donen res. Ell és viu. No 

busquem entre els morts aquell qui viu! 

Papa Francesc. 

Amb un cop d’ull... 
 

     Dues imatges de la Setmana Santa del Vendrell de les mol-

tes que podrien resumir perfectament els nombrosos actes 

litúrgics i de devoció d’aquests dies. Al costat veiem un mo-

ment de la proces-

só del Diumenge de 

Rams i la fotografia 

del costat mostra la 

missa del Dijous 

Sant amb el lavato-

ri dels peus. 



Pregar en Comunitat 
      

     Comencem les tandes 

de les Primeres Comuni-

ons d’Infants a la nostra 

Parròquia. Per les famílies 

és un moment de celebra-

ció festiva. Per la Parrò-

quia aquest moment su-

posa el compliment d’una 

tasca evangelitzadora que 

s’ha fet mitjançant la ca-

tequesi durant dos anys. 

Ja sabeu que la finalitat 

de la Catequesi és ense-

nyar als infants a conèixer 

i estimar Jesucrist. Per ai-

xò cal que tots encoma-

nem en la pregària el fruit 

espiritual d’aquest treball. 

Així doncs, proposo que 

tots comunitàriament pre-

guem aquests dies per 

tots aquests infants que 

reben la Comunió per pri-

mera vegada i per les se-

ves famílies. Que l’amor al 

Crist que reben creixi en 

ells cada dia més. 

Defuncions 
 

Abril: Dia 9: José Sánchez Hernández; Adolfo 

Lanzón Fuster.– Dia 10: Roberto Garrido Fer-

nández.– Dia 11: Carme Gomar Bosch; Alber-

to González Rodríguez.– Dia 13: Vicenta Es-

criche Santiago; Dolores Traveria Pou.– Dia 

14: Manel Lavé i Cornet; Juan Antonio Carri-

llo Sánchez.– Dia 15: Victoria Arévalo Aréva-

lo.– Dia 15: Maria Carmen Romeu Socias.– 

Dia 17: Joan Guardiola Ferré. 
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 

 

28: Pablo Rovira Nogués i Maria Antonia Ri-

bas Palau; Josep Poch Burgués (2n aniversa-

ri).– Dissabte 29: Salvadora Mercader i Josep 

i Anna Guivernau. 
 

Diumenge 30: Pro populo; Carmen Machín 

Castañón; Concepció Alberich Alsina i Famí-

lia Alberich Alsina.– Dilluns 1: Família Rovi-

ra Costas.– Dimarts 2: Frederic Pellicer.– Di-

mecres 3: Acció de gràcies.– Dijous 4: Mercé 

Recasens (19è aniversari).– Divendres 5: In-

tenció particular.– Dissabte 6: Acció de gràci-

es.  
 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 23: Pro populo; Jordi Montserrat 

Roig; Celso Moreno Tello (1er aniversari); 

Josep Cullaré Esteban (17è aniversari); Do-

lors Pons Prades (9è aniversari); Jordi Grau 

i família Rubio Bonet; Andrés Vidal; Famí-

lia Colls LLusà; Amadeo Colls; Francisco 

Linares i Dolores Manzano.– Dilluns 24: 

Per les animes del purgatori.– Dimarts 25: 

José Ortega Sanz; Florencia Ramón Mañé.– 

Dimecres 26: Intenció particular.– Dijous 

27: Demetri Hernández Ramón.– Divendres 

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. 

    Festa de la Divina Misericòrdia 
 

     El diumenge segon de Pasqua és el Diumenge 

de la Divina Misericòrdia. A la nostra Parròquia hem 

celebrat cada any aquesta festa amb l’exposició i 

benedicció del Santíssim i la pregària que anome-

nem la Coroneta de la Divina Misericòrdia. Aquest 

diumenge dia 23 celebrarem doncs questa pregària 

d’adoració a les 15:00 a la capella del Santíssim. 

Recés 
 

     El dijous dia 4 es farà el recés 

de pregària a les 18:30 a càrrec 

de Mn Clemente Lucena. 

Primeres Comunions 
 

     Les tandes de Primeres Comu-

nions d’enguany són les següents: 

Diumenges: 23 i 30 d’abril; 7, 14, 

21 de maig i 4 de juny. A les 12h. 

Dissabtes: 29 d’abril; 6, 13, 20 de 

maig. A les 19h. 

Curset de lectors 
     El dimarts 25 d’abril i el se-

güent 2 de maig tindrem un curset 

per Lectors. Pot venir tothom que 

vulgui, especialment els qui llegiu 

alguna vegada les lectures de la 

missa. Es tracta d’aprendre i millo-

rar les tècniques de llegir en pú-

blic. El primer dia ens acompanya-

rà en Pere Sallent, locutor de Rà-

dio Vendrell que ens donarà pau-

tes pràctiques. Es farà a la sala 

d’actes de la rectoria a les 20:00. 

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. 

     Felicitem a tots els Jordi en la seva onomàstica, 

especialment a Mn Jordi Barenys. 

Vetlla a Montserrat 
 

     Novament les parròquies de l’Arxiprestat anirem 

a la Vetlla de Santa Maria de Montserrat el dia 26 

d’abril. Apunteu-vos dient-ho a la Sra Antònia Lahoz 

977663881. El preu de l’Autocar és de 13 €. Sorti-

rà de l’estació d’autobusos a les 18h amb una altra 

parada a Sant Jaume dels Domenys. El sopar se 

l’ha de portar cadascú. Tornarem després de la Vet-

lla que acostuma a acabar sobre la una. 

Curset prematrimonial 
     Els dissabtes 22 i 29 d’abril es 

farà una nova tanda dels cursets 

Arxiprestals de preparació pel ma-

trimoni. Com sempre es faran a la 

sala d’actes de la rectoria de les 

10 del matí fins les 13:30. 

Trobada de Cristians 
     Podem ja reservar-nos la data 

de la Trobada de Cristians que 

serà el diumenge 14 de maig per 

la tarda. Enguany celebrarem la 

Trobada a Cunit. Treballarem el 

tema de ser “Sal i Llum enmig del 

món”. S’acabarà amb la celebració 

de la missa presidida pel nostre Sr 

Arquebisbe. En el proper full infor-

matiu publicarem els detalls con-

crets d’aquesta trobada anual Arxi-

prestal. 

    Romeria de maig 
 

     Ens reservem ja la data del 1 de maig, que en-

guany és dilluns, per poder participar del romiatge 

que cada any fem a l’ermita de Sant Salvador de 

Mar. Sortirem els qui anem a peu a les 10 del matí 

de l’església parroquial. A les 11h hi haurà servei 

d’autobús a l’estació d’autobusos. A les 11:45 apro-

ximadament tindrem la celebració de l’eucaristia a 

l’entorn de l’ermita que acabarem venerant la imat-

ge de la Mare de Déu de Sant Salvador de Mar. A la 

Parròquia no hi haurà misses aquest dia. 

    Mes de Maria 
 

     Durant el mes de maig, juntament amb el rosari 

que cada tarda es resa a la Capella del Santíssim 

abans de la missa, es resarà també la devoció del 

Mes de Maria. 


