
 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 7 d’abril al 20 de 

maig de 2017 

Número  416 

 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 Verge de Fàtima. 
 

     Aquest proper dia 13 de maig es compleix 100 anys de les aparici-

ons de la Mare de Déu a Fàtima. Com diu el cant “A Fàtima baixa la 

Reina dels Cels”. La Verge va baixar per portar un missatge d’esper-

ança enmig d’un clima polític inestable i en una Europa que s’endin-

sava en un conflicte bèl·lic. La Mare de Déu, però, no fa arribar aquest 

missatge als qui tenien el poder del destí de les nacions sinó a tres 

infants que feien de pastors en un poblet de Portugal, a Fàtima. No és 

d'estranyar això. El Senyor sempre ha mostrat la seva omnipotència 

mitjançant els mitjans més febles. I és que Déu tot ho pot i prefereix 

sempre treballar amb la humilitat que no pas amb l’arrogància. El mis-

satge de pau també era sorprenent. La Mare de Déu aconsellava que 

per tal d’obtenir la pau i la conversió dels pecadors i de les nacions, 

calia fer pregària i penitència. I suggeria el res del Rosari com a instru-

ment eficaç de conversió i de Pau. Ningú hagués confiat que aquells 

tres infants només amb el res del Rosari fossin capaços d’estendre el 

missatge de la Mare de Déu i de capgirar el destí d’Europa. Recordem 

com es va complir amb el treball de sant Joan Pau II el canvi polític a la 

desapareguda Unió Soviètica tal i com la Verge havia predit. I cent anys 

després continuem brandint les armes de la pregària i del Sant Rosari. 

     La imatge de la Mare de Déu de Fàtima del Vendrell és una imatge 

històrica. Durant anys va ser portada en processó en moltíssimes po-

blacions per difondre aquest missatge de pregària i penitència. Final-

ment la imatge va quedar al Vendrell on es venera encara avui en la seva capella al carrer 

de la Pau. Per tal de celebrar el Jubileu d’aquest primer centenari hem portat la imatge a 

l’església parroquial per a dedicar-li una Novena de pregària. Mitja hora abans de la missa 

del vespre li resem el Rosari i el Mes de Maig. Després celebrem l’Eucaristia i, en acabar, 

resem la Novena i venerem la imatge. 

     Que tots puguem seguir amb devoció aquesta Novena amb un esperit sincer de conver-

sió, amb una voluntat generosa de donar la vida pel bé de tots (penitència) i amb la inten-

ció de pregar per la conversió de tots. Així, quan dissabte vinent, després de la missa del 

vespre tornem en processó la imatge de la Mare de Déu de Fàtima, puguem agrair-li tots 

els favors rebuts. 

Mn Joan Maria Padrell. 

Amb un cop d’ull... 
 

     Sempre comencem el mes de maig amb la 

celebració d’un romiatge a la Mare de Déu de 

Sant Salvador. Va ser el passat 1 de maig. A les 

10:15 van sortir de la parròquia del Vendrell els 

peregrins a peu fins arribar a l’ermita. Allí vam 

celebrar l’eucaristia cap a les 11:45 i, en acabar, 

vam venerar la imatge de la Mare de Déu. Tots 

els assistents van gaudir d’una jornada de convivència molt agrada-

ble. La fotografia de dalt mostra un moment de la missa a l’ermita. 
 

       Durant aquestes setmanes estem realitzant un curs de forma-

ció per Lectors en les celebracions litúrgiques. En les dues primeres 

sessions ens va acompanyar el conegut locutor de Ràdio Televisió 

del Vendrell en Pere Sallent qui, des de la seva experiència profes-

sional, ens va donar consells i tècniques per millorar la nostra dic-

ció en la lectura en públic. Ho podem veure en la fotografia del cos-

tat feta a la sala d’actes de la rectoria. Agraïm molt la seva 

col·laboració. 



Pregar en Comunitat 
      

     Ara que celebrem la 

Novena a la Mare de Déu 

de Fàtima cal que siguem 

agraïts amb tots aquells 

que tenen cura de la Ca-

pella de Fàtima durant tot 

l’any. Les zeladores que 

s’ocupen de la neteja, els 

grups del Rosari, els que 

preparen les misses i tots 

els qui tenen cura del 

manteniment del culte a 

la Verge de Fàtima. Propo-

so que durant aquesta 

quinzena preguem comu-

nitàriament per tots 

aquests col·laboradors i 

pels seus familiars. 

Abril: Dia 23: Carla Rodríguez Navarro; Jordi 

Satorra Padilla; Izan Rodríguez Sánchez; Jordi 

Figueras Virgili; Maria Andrés Mansilla; Enya 

Cabaca de Jesús; Pol Mañé Riveros; Marta Gu-

tiérrez Toscanó; Jaume Nieto Trillas; Jan aré-

valo Caballero; Luís Brulles López.– Dia 29: 

Lucía Palomares Clough; ariadna Caballero 

Morales; Alberto Herrera Sánchez.– Dia 30: 

Marc Toldrà Mañé; Pablo Isac Recoder; Anna 

Bertràn Escobar; Guillem Esteve Carrilero; 

Cèlia Mestre Sánchez; Roger Muñoz Muñoz; 

Alex Muñoz Muñoz; Alba Murillo Muñoz; 

Ariana Bello Juárez; Naiara Zugrero Ginés; 

Ingrid Alfaro Teruel; Noa Maya Trolio; Mireia 

Bayo Merchán; Ana Medina Cordeiro; jan 

Manzanares Sánchez.  

 

Matrimonis 
 

Abril: Dia 29: Francisco Javier Jerez García i 

Ana Isabel Moreno Sosa. 
 

Enhorabona! 

 
 

dres 19: Intenció particular.– Dissabte 20: 

Acció de gràcies.  
 

Defuncions 
 

Abril: Dia 16: Maria Carmen Romeu Socias.– 

Dia 21: Francisco tejero Nolla; Pere Riambau 

Vidal.– Dia 22: María Muñiz Rodríguez.– Dia 

26: Rosa Benaiges Pia.– Maig: Dia 1: Maria 

Romeu Gol.– Dia 2: Antonio Muñoz Díaz. 
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 

 

Baptismes 
 

Abril: Dia 22: Joan Poch Serramià; Blai Poch 

Serramià; Anna Poch Serramià; Gerard More-

no Portillo; Martín Lobato Mestre; Eric Vitó 

Moreno.– Dia 23: Josep Ramon Balcells Soci-

as. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Primeres Comunions 
 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 7: Pro populo; Família Álvarez 

Rodríguez; Rosario Costas; Felicita Herrera 

Rodríguez; Francisco Pérez Teruel.– Di-

lluns 8: Per les animes del purgatori.– Di-

marts 9: Josepa Nin i Francesc Carné.– Di-

mecres 10: Felisa Corpas Corpas; Lluís 

Guasch Figueras; Maria Dolors Vázquez 

Rino (2n aniversari).– Dijous 11: Maria 

Mercader Català.– Divendres 12: Plàcid 

Montserrat Oliva (aniversari).– Dissabte 13: 

Josefina Ribas Palau; Dolores Traveria Pou 

(al mes de la seva mort, de les Capelletes). 
 

Diumenge 14: Pro populo.– Dilluns 15: 

Família Rovira Costas; Isidre Totusaus Ale-

gret; Antonio Vicente Jarque (1r aniversari).

– Dimarts 16: Josep Díaz Miró (5è aniver-

sari); Maria Carme Romeu Socias.– Dime-

cres 17: Per les ànimes del Purgatori.– Di-

jous 18: Eliseo Recasens Trillas (49è ani-

versari), Maria Anna Aloy Rafecas.– Diven-

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. 

    Trobada de Cristians 
 

     Enguany celebrem la 32ena Trobada de Cristi-

ans de l’Arxiprestat del Baix Penedès. És la celebra-

ció festiva i signe de comunió amb totes les parrò-

quies de la nostra comarca. Per primera vegada se 

celebrarà a la parròquia de Sant Cristòfor de Cunit. 

Serà el proper diumenge dia 14. A les cinc de la 

tarda ens trobarem a l’església parroquial de Cunit 

on serem rebuts pel seu rector. A les 17:30 hi hau-

rà un treball per grups i posada en comú sobre com 

podem ser eficaçment sal i llum del món amb algu-

nes propostes concretes. A les 19:00 celebrarem 

solemnement l’Eucaristia. 

Recés 
 

     El dijous dia 18 es farà el recés 

de pregària a les 16:30 a càrrec 

de Mn Joan Maria Padrell. 

Primeres Comunions 
 

     Continuen les tandes de Prime-

res Comunions que són les se-

güents: Diumenges: 7, 14, 21 de 

maig i 4 de juny a les 12h. Dissab-

tes: 6, 13, 20 de maig a les 19h. 

Curset de lectors 
     Aquest dimarts dia 9 tindrem la 

última sessió de formació per lec-

tors. En aquesta ocasió es parlarà 

dels aspectes litúrgics, teològics i 

espirituals de la Paraula de Déu en 

les celebracions litúrgiques. Es 

farà a les 20h a l’església. 

Amonestacions 
 

     Publiquem els següents enllaços matrimonials 

previstos: 

Luís Pareja Pérez i Ana María Miras Cabello, el 17 

de juny a Sitges. 

Francisco Prats Buitrago i Maria Carmen Dionisio 

Montoro, el 2 de setembre. 

Celebració Rociera 
     La comunitat andalusa de l’Oa-

si farà una celebració rociera al 

seu local social. Serà el diumenge 

dia 14 a les 14:00 amb una cele-

bració de la Paraula i l’acomp-

anyament musical rociero. 

Cruz de Mayo 
     Aquest diumenge dia 7 tindrà 

lloc la tradicional benedicció de la 

Cruz de Mayo. Aquesta festa res-

pon al costum d’adornar la creu de 

Jesús amb flors per celebrar la 

seva resurrecció. Aquest acte es 

farà al local social García Lorca a 

les 10:30.  

    Concert de l’Orfeó 
 

     El diumenge dia 14 el Cor Orfeó Parroquial ens 

oferirà el seu concert anual amb el títol “Viatjant pel 

renaixement”. L’entrada serà gratuïta i començarà 

a les set de la tarda a la nostra església parroquial. 

    Romeria Rociera al Tomoví 
 

     El cap de setmana del 20 i 21 de maig se cele-

brarà la Romeria Rociera al Tomoví. El dissabte dia 

20 s’hi celebrarà al Tomoví, la missa rociera a les 

18:30. 

Nota: Recordeu que, amb motiu de la Trobada de 

Cristians i del Concert de l’Orfeó, la missa de les 

19:30 del Diumenge dia 14 queda suprimida.  


