
La Parròquia, una tasca de tots 
 

     Cada any, per aquestes dates, comencem un nou curs pastoral i ens va bé recordar 

que tots som treballadors de la vinya del Senyor. Ell ens crida i ens envia a servir i a trans-

formar el nostre entorn amb el seu ajut i la llum del seu Evangeli. En la nostra Parròquia, 

amb ganes de renovació, procurem donar resposta concreta a l’esperit de la “Nova Evan-

gelització”. De fet totes les activitats parroquials estan sempre adreçades a la perseveran-

ça dels fidels, al seu creixement espiritual i a l’evangelització de tots. Tots ens hem de 

sentir implicats en aquesta missió de la Parròquia. És una tasca de tots! Per això ens hem 

de preguntar què fem nosaltres pels altres per donar a conèixer la nostra Fe. El Papa Fran-

cesc ens planteja unes preguntes i una reflexió: “L’Església som tots: des de l’infant bate-

jat recentment fins els bisbes, el Papa; tots som Església i tots som iguals davant els ulls 

de Déu. Tots som cridats a col·laborar al naixement de la Fe, i a anunciar l’Evangeli. Que 

cadascú de nosaltres es pregunti: Què faig jo per que altres puguin compartir la Fe cristia-

na? ¿Sóc fecund en la meva fe o sóc tancat?” (Audiència 11-XI-2003). 

     Com cada any, al inici de curs, fem una crida al voluntariat per tal que ens preguntem: 

què puc aportar a la nostra Parròquia?, en què puc servir i ajudar? Recordant la paràbola 

dels talents, sabem que no tots rebem els mateixos dons de Déu, però ningú pot dir que 

no n’ha rebut cap. Alguna cosa puc aportar en favor del creixement de la fe ens els meus 

germans. Ens cal reconèixer amb humilitat i gratitud els béns i qualitats que hem rebut de 

Déu; i amb responsabilitat i esforç tractar de desenvolupar-los i amb generositat i alegria 

oferir el nostre servei en allò que podem. Per realitzar aquesta tasca, cal que no mirem la 

Parròquia com un “àrea” de serveis religiosos, sinó com la meva pròpia família. Una famí-

lia que té la seva arrel i el seu centre en Crist. Amb l’alegria de sentir-nos deixebles del 

Senyor i de ser testimonis de l’Evangeli enmig de la nostra societat, per mostrar al món, la 

bellesa de la Fe. 

     Al inici de curs es reprenen totes les accions pastorals de tot l’any i cal que pel bon 

desenvolupament de totes aquestes activitats puguem comptar amb molts voluntaris. Així 

es necessiten voluntaris per la Catequesi d’infants i de joves, per la Pastoral dels Malalts, 

per Càritas, per l’Esplai Santa Anna, per les Confraries, pel Grup de Joves, per cuidar els 

aspectes materials, litúrgics i de neteja de la Parròquia, etc... És d’agrair que molts de vos-

altres ja feu, des de fa temps, un servei a la Parròquia i no solament en un àmbit sinó en 

molts. Aquesta generositat vostra és la que fa possible i fecunda l’acció pastoral de la Par-

ròquia. Que Déu us ho pagui. Però estic segur que encara podem convidar a molts a parti-

cipar activament en les tasques parroquials. És bo que sapiguem animar a persones del 

nostre entorn a que col·laborin en alguns dels aspectes pastorals de la Parròquia en els 

que es puguin sentir a gust. 

     Abans he parlat del sosteniment material de la Parròquia que és possible no solament 

amb el voluntariat sinó també amb les aportacions econòmiques que feu sovint ja sigui a 

través d’una subscripció periòdica o bé a través de les col·lectes. Aquestes aportacions 

també contribueixen a crear un clima de família en la nostra comunitat ja que sense la 

cobertura material no es podria realitzar cap tasca pastoral. Enguany tindrem ocasió de 

viure aquest compromís comunitari amb la reparació de la teulada del temple parroquial. 

Més endavant informarem detalladament sobre això, però ja avanço que sapigueu que 

s’han descobert moltes bigues de la teulada malmeses i que urgeix canviar-les. A final de 

mes convocaré el Consell Parroquial per tal de veure com afrontar aquesta necessària 

reparació  que suposarà un repte econòmic per la Parròquia. 

     També us puc informar que aquest curs tindrem amb nosaltres un seminarista de la 

nostra Arxidiòcesi. Es tracta d’Antonio Rodríguez que està en el darrer curs. Us el presen-

taré en el proper Full Informatiu. Serà de gran ajuda per nosaltres i nosaltres l’ajudarem a 

ell a créixer en l’experiència pastoral tan necessària en la seva formació sacerdotal. Si 

Déu vol s’ordenarà de diaca de cara al curs de l’any vinent. 

     No cal dir que lo primer i més important és que tots encomanem a Déu totes aquestes 

tasques i projectes amb la nostra oració personal. 

     Que la Mare de Déu, mare de l’Església, acompanyi la nostra tasca!. 

Mn Joan Maria Padrell 

 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 10 al 23 de 

setembre de 2017 

Número  425 

 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 



Pregar en Comunitat 
      

     El Consell Parroquial és 

l’orgue consultiu més im-

portant d’una Parròquia. 

És en aquest Consell on 

es decideixen les accions 

a dur a terme tan pasto-

ralment com material-

ment relatius a la parrò-

quia. Els seus membres 

són representants de tots 

els grups i àmbits de la 

Parròquia i tenen la res-

ponsabilitat de traslladar 

al Rector el sentir i parer 

dels fidels de la Parròquia 

així com aportar propos-

tes i opinions que puguin 

ser beneficioses a la fina-

litat pastoral i evangelitza-

dora de la Parròquia. Do-

nat que aquest mes es 

reunirà el nostre Consell 

us demano a tots oració. 

Baptismes 
 

Agost: Dia 26: Carlotta Pasetto Nicolàs. Se-

tembre: Dia 26: vera Mayorgas Muñoz; Álex 

Vidal Hinojosa. 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrinonis 
 

Setembre: Dia 2: Francisco Prats Buitrago i 

María Carmen Dionisio Montoro. 
 

Enhorabona! 

Aniversaris 
 

Setembre: Dia 17: Noces d’Or de Julio Cirbi-

an Safont i Carmen Núñez Vázquez a les 12h. 

Per molts anys! 

Martínez.– Dijous 21: Josep Guivernau 

(aniversari); Salvadora Mercader; Anna Gui-

vernau; Jaume i Anton Güell i Família; Anto-

nio Gaya Borja.– Divendres 22: Acció de grà-

cies.– Dissabte 23: Maria Teresa Orpí Jané; 

Ramon Rafecas Jané (aniversari); Jordi Grau i 

Família. 
 

Defuncions 
 

Setembre: Dia 1: Maria Guadalupe Arévalo 

Barrena.– Dia 3: Piedad López Martín.– Dia 

4: Leonardo Reyes Rodríguez; Carmen Rite 

Ferrero.– Dia 6: Diego Guerra González;  Ma-

ría Teresa Tejadas Rey. 
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 10: Pro populo; Família Vidiella 

Pujol; Josep Julivert i América Fernández; 

Felisa Corpas Corpas; Remedios Pérez Pé-

rez (2n aniversari); Maria Mata Garriga.– 

Dilluns 11: Maria Mercader Català; Maria 

Mata Garriga.– Dimarts 12: Acció de gràci-

es; Maria Mata Garriga.– Dimecres 13: Jo-

sefina Ribas Palau.– Dijous 14: Per les àni-

mes del Purgatori.– Divendres 15: Dolors 

Solé; Família Rovira Costas.– Dissabte 16: 

Vicenta Roca Cañís. 
 

Diumenge 17: Pro populo.– Dilluns 18: 

Josep Maria Rovira Recasens (30è anivers-

ri).– Dimarts 19: Intenció particular.– Di-

mecres 20: lluís Palau Güell; Lluís Palau 

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. 

Recés 
 

     Aquest mes de setembre no hi 

haurà el recés del tercer dijous de 

mes per coincidir amb el recés 

d’inici de curs dels catequistes. 

Full especial 

de la catequesi 
 

     Trobareu editat un Full especial 

de la Catequesi amb informació de 

les inscripcions, començament de 

la catequesi i reunions de pares. 

Recés de catequistes 
 

     Iniciem el curs de catequesi 

amb un recés per catequistes. Se-

rà el dijous dia 21. Sortirem a les 

16:30 del final del carrer de Mar. 

El recés es farà a l’església gran 

de Sant Salvador, a la plaça de les 

Palmeres. Hi haurà algunes reflexi-

ons i eucaristia. 

Festa de la Santa Creu 
 

     La festa de la Santa Creu és el dijous dia 14. 

Com cada any posarem la imatge del Sant Crist a 

l’altar major en totes les misses. El Cos de Portants 

del Sant Crist es farà present per la celebració de la 

missa del vespre a les 19:30 després de la qual es 

venerarà la imatge del Sant Crist. 

Concert d’Orgue 
 

     El proper divendres dia 15 hi 

haurà concert d’orgue a les 20:30. 

Festa de la 

Mare de Déu dels Dolors 
 

     El dia 15 celebrem la festa dels Dolors de la Ma-

re de Déu. Enguany és el proper divendres. La Con-

fraria dels Dolors celebra la seva festa. La celebra-

ció serà en la missa de les 19:30. En acabar vene-

rarem la imatge de la Mare de Déu dels Dolors i li 

cantarem la salve. Felicitem a totes les que aquest 

dia celebreu la vostra onomàstica. 

Aniversari sacerdotal 
 

     El 13 de setembre és l’aniversari d’ordenació 

sacerdotal de Mn Joan Maria Padrell que fa 19 anys 

de prevere. També el dia 11 farà sis anys que és 

rector de la nostra parròquia del Vendrell. Com ho 

acostumem a fer ho celebrarem el dimecres 13 en 

la missa del vespre. Ad multos annos!  

Romeria a Montserrat 
       A diferència d’altres anys, enguany la Romeria 

Parroquial a Montserrat es farà el diumenge 22 

d’octubre. Podem doncs reservar-nos ja aquesta 

data i fer-ne divulgació. Els horaris dels actes de la 

Romeria són: 

 7:00 Sortida amb autocar. 

 9:00 Viacrucis. 

 11:00 Missa Conventual amb l’ofrena de la Ro-

meria, Salve i Virolai i Rebuda dels Romeus. 

 18:15 Rosari, Vespres. 

 19:30 Retorn cap al Vendrell. 

 Ja informarem més endavant sobre com fer 

les inscripcions a la Romeria de Montserrat. 

Consell Parroquial 
 

     Es convoca el Consell Parroqui-

al que es reunirà el dilluns 25 de 

setembre a les 20:15 a la rectoria. 

Els membres del Consell rebran en 

breu la convocatòria i l’ordre del 

dia. 

Horari de la Diada 
 

     Amb motiu de la festa de l’11 

de setembre l’església serà oberta 

en el següent horari: De les 7:30 a 

les 9:30 i de les 18:00 a 20:00. 

Les misses seran amb l’horari ha-

bitual dels dies feiners. 


