Número 422
Del 30 de juliol al 12
d’agost de 2017

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Anem a Jesús

 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h

“Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats
i jo us faré reposar” (Mt 2:18). Moltes fites de la vida
i del món són il·lusòries. Prometen descans i distreDies festius:
uen solament una mica, asseguren pau i donen di9h.
versió, deixant després en la soledat inicial. Són focs
10:30 (castellano),
artificials. Per això Jesús ens indica a on hem d’anar:
“Veniu a mi”. Moltes vegades, davant un pes en la
12h i 19:30.
vida o d’una situació que ens dol, intentem de parlar
Dies feiners:
amb algú que ens escolti, amb un amic... És un gran
8h (laudes i missa)
bé fer això. Però no oblidem Jesús, no ens oblidem
19:30 (vespres i missa)
d’obrir-nos a Ell i explicar-li la vida, encomanar-li perCapella de Fàtima:
sones, situacions. Potser hi ha “zones” de la nostra
8h (1r dissabte de mes)
vida que mai no les hem obert a Ell i que romanen a les fosques en nosaltres. Cadascú de
nosaltres té la seva pròpia història. I si tenim aquesta part fosca busquem Jesús, acudim
 Rosari
Tots els dies a les 19h
a un bon conseller, a un sacerdot, aneu... Però, aneu a Jesús! I li parlem d’això a Ell. Avui
A Fàtima, diari a les 10:30.
Ell ens diu: “Ànim, no et facis enrere davant els pesos de la vida, no et tanquis davant les
A la creu, dia 14 a les 16h.
pors i els pecats, sinó vine amb mi”. Ell ens espera, ens espera sempre, no per resoldre de
manera màgica els problemes, sinó per fer-nos forts en els nostres problemes. Jesús no
 Confessions
Mitja hora abans de les Misses. ens treu el pes de la vida, sinó l’angoixa del cor; no ens treu la creu, sinó que la porta amb
nosaltres. I amb Ell cada pes es fa lleuger. Perquè Ell és el descans que cerquem. Quan
 Despatx parroquial
en la vida hi entra Jesús, ens arriba la pau, la que roman en les proves, en els sofriments.
Dilluns, dimecres i divendres a
Anem a Jesús, donem-li el nostre temps, trobem-nos amb Ell cada dia en l’oració, amb un
les 20:00.
diàleg confiat i personal; familiaritzem-nos amb la seva Paraula, redescobrim sense por el
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
seu perdó, saciem-nos amb el seu Pa de vida: ens sentirem estimats i consolats per Ell. És
Rector, Mn Joan Maria Padrell
977661419—686834786
Ell mateix qui ens ho demana, casi insistint. Ho diu en l’evangeli: “Apreneu de mi... I trobaDiaca, Mn José Antonio Fernán- reu el repòs en la vostra ànima”. Aprenem a anar a Jesús i, mentre que en els mesos estidez 606112025
vals busquem una mica de descans d’allò que cansa el cos, no ens oblidem de trobar el
Mn Clemente Lucena Gómez
veritable descans en el Senyor. Que ens ajudi en això la Mare de Déu, la nostra mare, que
977181090—601138164
sempre té cura de nosaltres quan estem cansats i afeixugats i ens acompanyarà a Jesús.
Mn Josep Maria Barenys
(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

977660148—666538010
Mn Jordi Barenys 977660148

Papa Francesc

parroquiavendrell@yahoo.es
http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/

 Baptismes
- Dissabtes, 18h:

Amb un cop d’ull...

Les fotografies d’avui són com un resum de la Festa
Major en el que no podem encabir totes les activitats
que s’han fet a la Parròquia aquests dies. La missa
- Diumenges, 13h:
1r, (sense Missa en català)
solemne de Santa Anna es va celebrar com de costum.
2n, (sin Misa en castellano)
Enguany va presidir l’eucaristia de Festa Major el Vicari
Xerrada de preparació.– Primer
General de l’Arxidiòcesi Mn Joaquim Fortuny. Ell mateix
dissabte de cada mes a les 17h
va predicar l’homilia. Tot seguit es va donar pas al seSANT SALVADOR DE MAR guici popular que va ballar en honor a santa Anna.
1r i 3r, en castellano (sin Misa)
2n i 4t, en català (sense Missa)

 HORARIS DE MISSES
Vigílies de festes:
20:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català).
20:00 (castellano).

La fotografia del costat
mostra el grup de Portants
d’Honor de Santa Anna en el
moment que els nous Portants han entrat la imatge a
l’església. L’últim dia, aquesta imatge es portada a casa
d’un dels portants acompanyats de l’Àliga i el Lleó del
Vendrell (fotografia de sobre).

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Festa de Sant Vicenç de Calders

Us demanem que us feu
col·laboradors econòmics de
la Parròquia fent una subscripció. Amb la quantitat i
periodicitat que més us convinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!

Aquest proper dijous dia 3 tindrem el recés de pregària del primer dijous de mes. Serà a partir
de les 18:00 a la capella del Santíssim. Serà Mn Clemente Lucena
qui s’encarregarà de conduir la
pregària.

El primer dissabte del mes d’agost, enguany és
el dia 5, celebrem la Festa Major del poble de Sant
Vicenç de Calders. És una festa dedicada a Sant
Marc Evangelista. Tot i que sant Marc se celebra a
l’abril, la festa sempre s’ha traslladat a l’estiu. La
missa solemne se celebrarà a l’església de Sant
Vicenç a les 19:00.

Final de curs de l’Orfeó

Us desitgem una molt bona Festa Major a tots
els veïns de Sant Vicenç de Calders!

CARITAS PARROQUIAL
Local C/ de la Pau, 2
Tel. 977662193
cabp@caritasdtarragona.cat

Després d’un curs intens d’activitats i concerts i, especialment,
després del esplèndid concert de
Festa Major, l’Orfeó Parroquial
celebra el final de curs. Serà el
Rober filigrana III:
proper divendres dia 4 en el que
De dilluns a divendres de 10
es farà un sopar a la fresca davant
a 12 del matí.
de l’església. És un sopar d'agraïTreballadora social:
Dilluns, dimecres i divendres ment i germanor de tots els cantaires del nostre Orfeó Parroquial. El
de 10:00 a 13:00.
sopar començarà a les 21:30.
Atenció al públic:
Dilluns, dimarts,dimecres i
divendres de 10 a 13h i de
18 a 19h.

Pregar en Comunitat

Amb motiu de l’Aniversari de la creació de la
nostra Parròquia ara fa
710 anys, crec que és bo
que pensem en el bé que
ens han fet tots aquells
que d’una manera o d’una
altra han col·laborat en el
manteniment pastoral i
material de la Parròquia
durant tants segles. La
majoria són benefactors
anònims. Però a tots ells
els devem el creixement
de la parròquia. Per això
proposo que aquests dies
preguem amb agraïment
per tots aquells benefactors que, coneguts o no,
han treballat i col·laborat
pel bé de la nostra Comunitat Parroquial.

Aniversari de
la parròquia
Cada any el dia 12 d’agost recordem l’aniversari de la creació
de la nostra Parròquia que va ser
traslladada aquí des de Sant Salvador de Mar. Enguany complim
710 anys. Ho recordarem en les
misses d’aquest dia i pregarem
per la nostra Parròquia i per totes
les seves activitats pastorals.

Festa de Sant Salvador
El dia 6 d’agost és la festa litúrgica de la Transfiguració del Senyor. Aquesta escena evangèlica en
la que el Senyor va mostrar la seva glòria divina als
seus apòstols en la muntanya del Tabor, és el titular de la nostra església parroquial que anomenem
Sant Salvador. Per això el retaule de l’altar major
mostra la representació d’aquesta escena amb Jesús transfigurat acompanyat de Moisès i Elies. També hi tenim aquestes imatges en el cimal de la façana exterior de l’església. Al damunt de la porta gran
i en el vitrall del rosetó hi ha la imatge de Jesús salvador.
Enguany la festa cau en diumenge. Tot i ser diumenge igualment se celebra litúrgicament aquesta
festa per ser una festa del Senyor. Així doncs, ho
celebrarem en totes les misses d’aquest dia. També hi haurà la tradicional missa a l’exterior de l’ermita de Sant Salvador de Mar que, enguany, en
caure en diumenge se celebrarà a les 10:30.
Una felicitació a tots els qui porteu el nom de
Salvador.

Aniversari sacerdotal
El dia 12 d’agost, dissabte, celebra el seu aniversari d’ordenació sacerdotal Mn Jordi Barenys Capellades que enguany compleix 61 anys de prevere.
En donem gràcies a Déu i de tot cor el felicitem i li
desitgem per molts anys.
Ad multos annos Mn Jordi!

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

Intencions de les misses
Diumenge 30: Pro populo; Pablo Utjes
Duch (aniversari); Berthe Guyot, Maria Ester Rubio Bonet i família; Josep Ollonarte
Guasch (4t aniversari); Francisca Perelló
Puig; José Fullana Pons.– Dilluns 31: Francisca Bartolí Vilà.– Dimarts 1: Família Rovira Costas; José Jiménez Rodríguez (1r aniversari).– Dimecres 2: Paquita Perelló Bartolí, Àngels Garriga Martín.– Dijous 3: Intenció particular; Marta Mata Garriga.– Divendres 4: Joan Güixens Carnicer (18è aniversari); Montserrat Jové Company.– Dissabte 5: Frederic Pellicer; Salvador Salvó
Nin, esposa i fill; Jaume Constantí Riembau.
Diumenge 6: Pro populo; Antonia Rovira
Recasens (37è aniversari); Salvador Giró

Saperas i Maria Rosa Galimany Nin; Benvingut Magriñà Boada; Salvador Mercader Català; Salvador Vidal Carnicer; Francisco Constantí Jové (23è aniversari); Acció de gràcies.–
Dilluns 7: Família Álvarez Rodríguez; Rosario Costas.– Dimarts 8: Gabriel Palau Jané;
Ferran Chaparro Grifell (28è aniversari).– Dimecres 9: Mónica Graells Cabestany.– Dijous
10: Felisa Corpas Corpas.– Divendres 11:
Jaime Perelló Arnús.– Dissabte 12: Montserrat Giró Lleó (24è aniversari).

Nin.– Dia 27: Feliciano Escobar de la Rosa;
Fernando Palau Gúell.

Defuncions

Matrinonis

Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Juliol: Dia 15: Sara Miranda Pedrajas.– Dia
22: Lucía Fuentes Mestre; Ian Llacer Sánchez.
Benvinguts a la Família cristiana!

Juliol: Dia 15: Purificación Gutiérrez Mim- Juliol: Dia 22: Antonio Moreno Vera i Anabel
brero.– Dia 16: Joaquín Gordillo Jiménez.– Nieto Cabello.
Dia 18: Teresa Solé Nin.– Dia 21: María VaEnhorabona.
quer Rigo.– Dia 24: Isabel Mercadé Figueras.
– Dia 25: Nicolás Giménez Pérez; Jan Toldrà

