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Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Necessitem Voluntaris
per Càritas

 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h
(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

Sempre que es comenta la tasca que realitza Càritas es fan gran lloances pel servei social que fa. Certament és així i certament Càritas mereix aquestes lloances. Però no oblidem que tota aquesta tasca social es
fa gràcies a molts voluntaris que amb bon cor i ferm
compromís col·laboren de moltes maneres amb Càritas. D’aquesta manera es fa real i eficaç l’ajut que ofereix Càritas. Des de Càritas demanem més voluntaris que puguin ajudar i col·laborar amb aquesta gran tasca social. Potser
podríem convidar a ser voluntari a algun familiar, conegut o amic que pensem podria fer
aquest servei. A vegades hi ha persones que disposen de temps lliure i podrien oferir-lo en
bé dels altres. No oblidem que, amb el voluntariat, al mateix temps que fem un bé als altres ens fem un gran bé a nosaltres mateixos perquè la caritat és el que més ens fa créi Rosari
xer com a persones davant Déu.
Tots els dies a les 19h
En concret Càritas Parroquial del Vendrell necessita incorporar voluntaris en el proA Fàtima, diari a les 10:30.
A la creu, dia 14 a les 16h.
jecte Filigrana. El projecte Filigrana consisteix en posar a l’abast de tothom roba i material
de la llar a preus assequibles afavorint el reciclatge i la reutilització. Aquest projecte està
 Confessions
Mitja hora abans de les Misses. dividit en tres seccions: 1- Magatzem, on es fa la recepció, control i etiquetatge de tot el
material rebut. 2– Rober, on es fa la venda i/o donació de la roba i material de la llar i es
 Despatx parroquial
fa el manteniment de l’estoc. 3– Material, Aquí es fa recepció, control, etiquetatge i venda
Dilluns, dimecres i divendres a
de joguines i materials diversos també necessaris per les famílies.
les 20:00.
Com veieu, la col·laboració amb Càritas no s’acaba fent una aportació de roba, mateC/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
rial
o
donatius, sinó que tot això que es rep s’ha de gestionar eficaçment perquè arribi a
Rector, Mn Joan Maria Padrell
les famílies que ho necessiten. Per fer aquest gestió calen voluntaris. Busquem persones
977661419—686834786
Diaca, Mn José Antonio Fernán- que vulguin oferir una estona del seu temps, un o dos dies a la setmana. Els horaris del
dez 606112025
treball a Filigrana és de dilluns a divendres de 9:45 a 12:15. Us podeu posar en contacte
Mn Clemente Lucena Gómez
amb la Parròquia o bé, adreçant-vos als mateixos locals de Càritas al carrer de la Pau.
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)

977181090—601138164
Mn Josep Maria Barenys
977660148—666538010
Mn Jordi Barenys 977660148

També volem recordar que actualment a Càritas ens calen llitets i cotxets de bebè.
Gràcies a tots i que Déu us ho pagui.
Mn Joan Maria Padrell

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)

Amb un
cop d’ull...

El 20 de juny es
va fer l’excursió
final de curs dels
Xerrada de preparació.– Primer Catequistes.
Endissabte de cada mes a les 17h
guany vam gaudir
SANT SALVADOR DE MAR d’una visita al Port
de Tarragona en el
que vam passejar
pel mar amb una
embarcació. Després vam visitar el
 HORARIS DE MISSES
Museu del Port en
el que vam fer la
Vigílies de festes:
fotografia de grup
20:00 (català).
que veieu a dalt. Després de dinar al Serrallo vam celebrar la missa a les 17h a la parròDies festius:
quia de Sant pere (fotografia de sobre). També el grup de catequistes va celebrar un so10:30 (català)
par a la fresca a la placeta de la rectoria (última fotografia).
- Diumenges, 13h:

1r, (sense Missa en català)
2n, (sin Misa en castellano)

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Festes del Pa Beneït

Recés

Aquest mes, a causa de la coinUs demanem que us feu
col·laboradors econòmics de cidència de la festa del Pa Beneït
la Parròquia fent una subs- de la Plaça Vella, No es farà el recripció. Amb la quantitat i cés del primer dijous de mes.
periodicitat que més us convinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!

Missa Rociera

Aquest diumenge dia 2 se celeCARITAS PARROQUIAL brarà a les 10:30 una missa rocieLocal C/ de la Pau, 2
ra. El motiu és la benedicció del
Tel. 977662193
jurament que fan els nous càrrecs
cabp@caritasdtarragona.cat
de la Junta de la Vírgen del Rocío
Atenció al públic:
de la Casa Cultural Andalucía GarDilluns, dimarts,dimecres i
cía Lorca del Vendrell. Aquests són
divendres de 10 a 13h i de
18 a 19h.
els encarregats de vetllar pel culte
a la Mare de Déu en els diferents
Rober filigrana III:
De dilluns a divendres de 10 actes i festes de tot l’any. Durant
a 12 del matí.
la missa hi haurà presidint la imatTreballadora social:
ge de la Vírgen del Rocío i el cant
Dilluns, dimecres i divendres
de 10:00 a 13:00.

Pregar en Comunitat
Comencem aquesta
setmana les festes del Pa
Beneït que anomenem
familiarment festes dels
barris. Potser molts han
oblidat que aquestes festes tenen com origen fer
homenatge a Crist present
en l’Eucaristia. D’aquesta
manera els diferents barris s’engalanaven en honor a la festa del Corpus.
En aquesta festa es beneeixen les coques guarnides que porten les parelles en el seguici de la tarda. És el pa Beneït que
ens alimenta igual que
l’eucaristia és el pa de vida, com deia Jesús, que
ens alimenta per a la vida
eterna. Preguem pels nostres barris.

Colònies d’infants
Aquest diumenge dia 2 acaben
les colònies d’infants de la Parròquia. Els infants celebraran l’Eucaristia a la mateixa casa de colònies i després de dinar tornaran a
casa.

+30
El grup parroquial de formació
anomenat +30 celebra el final de
curs amb un sopar de germanor.
Serà el proper divendres 7 de juliol
a les 21:30.

Ràdio
Us recordem que cada primer
dijous de mes, la Parròquia participa del programa de Ràdio Vendrell: La Calaixera, on s’exposen
totes les activitats litúrgiques i culturals que es fan durant el mes. El
programa s’emet en directe a les
10:00.

Avui dissabte comencen les festes del Pa beneït.
Com a signe del nostre agraïment a Déu pels bens
rebuts beneïm les coques durant les cercaviles de
cada barri amb el següent programa:
 Dissabte 1: Barri del Serrallo. Benedicció a les
18:15 a la Font de la Menya.
 Dilluns 3: Barri de França. 19:00.
 Dimarts 4: Barri de la Carretera. Benedicció a les
18:30 al Col·legi Sagrat Cor.
 Dimecres 5: Plaça Nova i Barceloneta. Benedicció
a les 18:30. Davant la capella de Fàtima.
 Dijous 6: Barri de la Plaça Vella. Benedicció a l’església parroquial a les 18:30.
 Dissabte 8: la Muntanyeta. Benedicció a la Residència a les 19:30.

Festa de Sant Cristòfor
El dilluns dia 10 és la festa de sant Cristòfor patró
dels conductors. Es tradicional en aquest dia beneir
els vehicles de tota classe: cotxes, motos, bicicletes...
Cada any ho fèiem a la plaça darrera l’església. Però
enguany farem la benedicció a la porta de l’Església a
la Plaça Vella. Els vehicles que vulguin ser beneits
hauran d’arribar pel carrer de Mar i sortir pel carrer del
Peix. D’aquesta manera no entorpim el trànsit dels qui
passen sense voler la benedicció. A partir de les 20:00
(en acabar la missa del vespre) trobareu el mossèn a
la porta de l’Església amb l’aigua beneïda preparada.

Festa de la
Mare de Déu del Carme
La festa de la Mare de Déu del Carme és molt
celebrada, sobretot en les localitats marines. Enguany, la festa cau en diumenge, dia 16. Tindrem la
imatge de la Mare de Déu del Carme presidint totes
les misses de la parròquia després de les quals
podrem passa a venerar i recollir els tradicionals
escapularis de la Verge del Carme. Enguany no es
podrà fer la missa al Col·legi del Sagrat Cor per ser
diumenge. Tot i així felicitem la nostra comunitat
religiosa de les Carmelites Missioneres.

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

Intencions de les misses
Diumenge 2: Pro populo; Eduardo Fernández Núñez (12è aniversari).– Dilluns 3:
Montserrat Morgades Domingo.– Dimarts
4: Acció de gràcies.– Dimecres 5: Intenció
particular.– Dijous 6: Benvingut Magriñà
Boada.– Divendres 7: Família Álvarez Rodríguez; Rosario Costas; Javier Claverías
Medina (8è aniversari).– Dissabte 8: Concepción Bellido Armentero (al mes de la
seva mort).
Diumenge 9: Pro populo.– Dilluns 10: Felisa Corpas Corpas.– Dimarts 11: Maria
Mercader Català; Anton Güell Borrell (30è
aniversari).– Dimecres 12: Intenció particular.– Dijous 13: Josefina Ribas Palau.– Di-

vendres 14: Josep Rovirosa Milà.– Dissabte Escriche Genesca; Ainhoa Katherina Kropp
15: Família Rovira Costas; Enriqueta Mingue- Román; Éric Català Valverde; Emma Prieto
lla Badell; Bonaventura Coll Reixach (1r ani- Bosch; Abel Marín Paco.
versari).
Benvinguts a la Família cristiana!

Defuncions

Matrinonis

Juny: Dia 20: Antonio González Casares.–
Dia 22: Maria Pérez Rodríguez.– Dia 24: Do- Juny: Dia 24: Iván Arnal Herrera i Laura Pélors Santó Pujol.– Dia 25: Gabriela Braza Va- rez Cáceres.
lero.– Dia 28: Luís Medina Medina.– Dia 29: Enhorabona.
Joana Estragués Font.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Juny: Dia 17: Brenda Muñoz Benavent; Mar

Missa de Funeral

Juliol: Dia 13: Lluís Domènech Plana, a les
19:30.

