
Nova incorporació 
 

     El Sr. Arquebisbe ha enviat a la nostra Parròquia un 

seminarista perquè finalitzi aquí la seva etapa de forma-

ció sacerdotal. Es tracta d’Antonio Rodríguez Moreno de 

cinquanta anys i que està fent el cinquè curs de Teologia 

a Barcelona. Antonio va néixer a Valle de Cerrato 

(Palencia) el 26 de juliol de 1967. Com veieu va néixer el 

mateix dia de la nostra Festa Major de santa Anna. Per-

tany a una família de vuit germans de la que ell n’és el 

més petit. Compta amb catorze nebots i alguns renebots. 

Quan tenia nou anys van venir a viure a Tarragona amb 

els seus pares (actualment ja difunts). De gran va treba-

llat a Tarragona al sector del Gas, però ha destacat sent, 

durant quatre anys, regidor de manteniment a l’Aju-

ntament de Tarragona treballant al costat de l’Alcalde 

Ballesteros en el partit socialista. L’any 2013 decideix 

deixar la política per ingressar al seminari de Tarragona i 

preparar-se per a ser prevere diocesà. Té el títol de Direc-

tor d’Esplais i Colònies. Durant aquests anys de semina-

rista ha treballat pastoralment a la parròquia de Sant Francesc de Tarragona sobretot en 

el sector d’esplai, Càritas i Gent Gran. També col·labora socialment amb l’associació de 

diabètics ja que ell ho és des dels 23 anys. 

     Ara està fent el darrer curs de teologia i, per tant, és a la recta final de la carrera. Aquí 

al Vendrell podrà adquirir l’experiència pastoral que l’ajudi a arribar al diaconat i, després, 

al sacerdoci. S’incorporarà a la nostra Parròquia el proper 30 de setembre. Que tingui per 

part de tots una bona benvinguda. 

     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 24 de setembre 

al 7 d’octubre de 

2017 

Número  426 

 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 

Amb un cop d’ull... 
 

     El passat dia 15 es va celebrar la festa de la Mare 

de Déu dels Dolors. La Confraria dels Dolors es va 

reunir per celebrar-ho amb la missa del vespre. En 

acabar tots van atansar-se a l’altar dels Dolors per 

cantar la Salve i venerar la imatge. Al costat podeu 

veure la foto del grup de les confrares. 

 

 

     El dijous dia 21 es va fer el recés d’inici de curs dels cate-

quistes. Es va fer a l’església de Sant Salvador de Mar. Es va 

començar amb una xerrada sobre l’oració a càrrec de Mn 

José Antonio Fernández (foto del costat). Després es va cele-

brar l’eucaristia i, sortint, abans del berenar, ens vam fer una 

fotografia de grup que veieu a sota. És l’equip de catequistes 

de la nostra Parròquia que ara comença el curs. 



Pregar en Comunitat 
      

     Amb motiu de la rebu-

da d’un nou seminarista 

podem fer la reflexió de la 

importància i valor dels 

preveres que tenim a les 

parròquies. No cal dir la 

importància que tenen 

com a administradors dels 

sagraments, de  créixer i 

acompanyar la nostra vida 

cristiana i per la gestió tan 

pastoral com material del 

sosteniment de la Parrò-

quia. Cal veure el valor 

que té el fet que es tracta 

sempre de persones que 

han vingut a la parròquia, 

enviats per l’Arquebisbe, 

per fer aquest servei. Cal 

que sapiguem pregar amb 

freqüència pels nostres 

preveres, diaques i semi-

naristes i, naturalment, 

continuar pregant per les 

vocacions sacerdotals. 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Setembre: Dia 16: Raul Torres Conde. 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrinonis 
 

Setembre: Dia 9: Benjamín Perálvarez Cua-

dros i Idoia Martínez Rodríguez.– Dia 16: Éric 

Lleó Membrives i Meritxell Artigues Planas.– 

Dia 23: Joan Lluís Cardús Casanovas i Ester 

Brandon Arévalo. 
 

Enhorabona! 

Dijous 5: Plàcid Montserrat Oliva.– Diven-

dres 6: Benvingut Magriñà Boada; Carme Ja-

né Ventura.– Dissabte 7: Família Álvarez Ro-

dríguez; Rosario Costas; Enriqueta Minguella 

Badell. 
 

Defuncions 
 

Setembre: Dia 9: Matilde Díaz González.– 

Dia 10: Juan Antonio García Valencia; Rosa 

Gómez Bové.– Dia 11: Antonio Llevadias 

Ferrer.– Dia 12: Fuensanta Castillo García.– 

Dia 19: Alberta Vallvé Cullaré.– Dia 21: Gu-

mersindo Rodríguez Rodríguez; Olga Casas 

Perin. 
  

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 24: Pro populo; Mercedes Ma-

driles Izquierdo.– Dilluns 25: José Ortega 

Sanz; Maria Teresa Cardó Soler (aniversari).

– Dimarts 26: Acció de gràcies.– Dimecres 

27: Intenció particular.– Dijous 28: Pablo 

Rovira Nogués i Maria Antònia Ribas Palau.

– Divendres 29: Miquel Gatell i Joan.– Dis-

sabte 30: Acció de gràcies. 
 

Diumenge 1: Pro populo; Família Rovira 

Costas.– Dilluns 2: Vanesa Ronda García 

(7è aniversari).– Dimarts 3: Salvador Olivé 

Sigano (1r aniversari).– Dimecres 4: Car-

men Rite Ferrero (al mes de la seva mort).– 

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 
 

     El proper dijous 5 d’octubre hi 

haurà el recés de pregària a la 

capella del Santíssim a les 18:30. 

Mans Unides 
 

     Maria Ramon, cooperant de 

Mans Unides del Vendrell, empren-

drà, el proper dia 30 de setembre, 

un viatge solidari a El Salvador a fi 

de visitar diferents projectes que 

Mans Unides porta a terme en 

aquest país, juntament amb altres 

sis cooperants d’arreu de l’Estat. 

Concretament, visitaran projectes 

de desenvolupament agrícola, em-

prenedoria, promoció de la do-

na, protecció del medi ambient, i 

espais educatius en àrees urbanes 

marginals. El viatge té una durada 

d’una setmana. De tornada ja hi 

hauran ocasions d’explicar-nos 

l’experiència, especialment en el 

proper Sopar de la Fam. 

Inici de la Catequesi 
 

     Aquesta setmana del 25 de Setembre comencen 

els cursos de catequesis d’infants. De dilluns a 

dijous es fa aquesta catequesi de les 17:30 a les 

18:30 a l’església. Els qui encara no s’han inscrit 

podran fer-ho el mateix dia de començar adreçant-

se a les catequistes Coordinadores. 

Festa de la 

Mare de Déu del Roser 
 

     La festa de la Mare de Déu del Roser se celebra 

el 7 d’octubre. Enguany aquesta celebració cau en 

dissabte. Per aquest motiu no se celebrarà la missa 

a l’altar del Roser com acostumem a fer sinó que es 

faran les misses a l’altar major per ser misses de 

vigília del diumenge. Els actes de culte són: 

 A les 17:30 començarà el res del Sant Rosari amb 

tots els misteris a la Capella del Santíssim ja que a 

l’altar major hi ha batejos els dissabtes a la tarda. 

 A les 19:00 celebrarem l’eucaristia amb la presèn-

cia de les confrares del Roser. 

 Tant a la missa de les 19h com la de les 20h aca-

barem amb el tradicional besamans a la Mare de 

Déu del Roser i cant de la Salve. 

     Moltes gràcies i moltes felicitats a totes les con-

frares del Roser i a les que celebreu en aquest dia 

la vostra onomàstica. 

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 
 

     Aquest dilluns dia 25 es reunirà 

el Consell Parroquial a les 20:15 a 

la rectoria. En aquesta reunió es 

tractaran temes relatius a la pasto-

ral parroquial. 

Catequesi d’Adults 
 

     Comença la Catequesi d’Adults 

de formació cristiana obert a tot-

hom. El dijous 5 d’octubre de les 

16:00 a les 17:00 acompanyats 

per Mn Joan Maria Padrell a la rec-

toria. També continuen les sessi-

ons bíbliques que es fan els dime-

cres per la tarda a càrrec de Mn 

Josep Maria Barenys. Un altra grup 

es reuneix els dissabtes al matí 

acompanyats per Mn José Antonio 

Fernández. Demaneu informació. 


