
Som Sal i Llum per a tots 
 

     En la Trobada de Cristians de l’Arxiprestat del Baix Penedès feta a Cunit el 14 de maig 

de 2017 es va treballar un conjunt de reflexions i propostes sobre el tema de ser evange-

litzadors a nivell personal, parroquial i arxiprestal. Fruit d’aquest treball es van decidir 

unes actituds concretes que es poguessin realitzar sense complicacions, tan a nivell indi-

vidual com a nivell parroquial i a nivell Arxiprestal. Ara us fem arribar aquestes propostes 

per tal que siguin difoses entre els fidels de les nostres parròquies. Es tracta de ser evan-

gelitzadors en aquests punts concrets que es van decidir en la trobada de Cristians. 

     Des dels Consells de Pastoral de cada Parròquia animem a viure aquests propòsits 

adaptant-ho, cadascú, a la nostra situació real. No hi ha cap pretensió de fer coses extra-

ordinàries. Només volem d’una manera senzilla viure el compromís tan individual com 

comunitari de ser Sal i Llum del món segons el mandat que ens va fer nostre Senyor Jesu-

crist. Que la força de l’Esperit del Ressuscitat acompanyi la nostra tasca. 

 

A) A nivell personal: 

 

   Contents i alegres. Viure i donar testimoni amb la nostra vida de l’alegria pròpia 

de la vida cristiana amb l’amabilitat, comprensió, afecte, paciència, bon humor, jus-

tícia... Alegria. 

   Visitar amb afecte malalts. 

   Manifestar en converses, de manera senzilla i respectuosa, la visió evangèlica de 

qualsevol tema. Evitar la covardia o els respectes humans que ens impedeixen de 

vagades manifestar la nostra visió cristiana de les coses. 

 

 

B) A nivell parroquial: 

 

   Creativitat saludable i atractiva en les celebracions. Tenir cura que la litúrgia si-

gui entenedora i acollidora: Cura de la música i del cant, lectors preparats, escola-

nia, monitors... Misses d’infants i joves adaptades al seu llenguatge (no per fer bo-

nic, ni per impressionar amb grans muntatges). 

   Fomentar trobades amb els pares de la catequesi que no siguin només les típi-

ques reunions d’informació (sopars, tertúlies...). Animar als pares a participar d’al-

gunes activitats de catequesi, esplai, colònies, festes amb els infants... Misses fami-

liars amb els pares de la catequesi. 

   Poder tenir les esglésies obertes durant el dia. Que siguin acollidores per a tot-

hom, també els forasters o visitants. Que hi hagi informació correcte i actualitzada 

de les activitats parroquials. Que l’ambient, netedat i ordre dels temples sigui adient 

a un bon acolliment. 

 

 

C) A nivell arxiprestal: 

 

   Animar a joves a participar del Via Crucis Jove i a d’altres activitats. Fomentar la 

participació de les activitats arxiprestals: Trobada de Cristians, Recés d’Advent i 

Quaresma, Trobada d’Infants, xerrades quaresmals, curset de catequistes, peregri-

nacions a Montserrat. 

   Facilitar la informació dels horaris de celebracions de tot l’Arxiprestat. 

   Donar a conèixer festes peculiars de cada parròquia a les altres perquè tots s’hi 

sentin convidats i coneguin la realitat festiva i cultural de les nostres parròquies. 

 

 
 

Arxiprestat del Baix Penedès 

 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 22 d’octubre al 4 

de novembre de 

2017 

Número  428 

 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 
      

     L’Església ens convida 

en el mes de novembre a 

recordar i pregar per tots 

els fidels difunts. Això es 

fa perquè tots preguem 

per tots els difunts, fins i 

tot d’aquells dels que nin-

gú no en fa memòria i cap 

germà nostre difunt, cone-

gut o no, quedi sense l’or-

ació de l’Església. Aquests 

dies visitem piadosament 

els cementiris i oferim su-

fragis de misses pels di-

funts. És bo que, amb 

molt d’agraïment preguem 

per tots els difunts amb la 

nostra pregària personal. 

També, un dia, l’Església 

pregarà per nosaltres de 

la mateixa manera encara 

que ningú no se'n recordi. 

Dia 12: Genoveva Martorell Figuerola.– Dia 

15: Francisco Rodríguez Rodríguez.  
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Octubre: Dia 7: Armin Piskalla Fortuny; Tes-

sa Piskalla Fortuny; Chloe Piskalla Fortuny; 

Daniel Pérez Cañaveras.– Dia 8: Álvaro Bernet 

Blanco; Daniela Gutiérrez Ibáñez; Izan Martí-

nez Matilla; Lian Luna Gurrera; Valeria Luna 

Gurrera 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Aniversari 
 

Dia 22: Noces d’Argent de Lluís Mañas Insa i 

Margarita Minguella Miret a les 12. 

Enhorabona! 

 

García Balsa (al mes de la seva mort). 
 

Diumenge 29: Pro populo; Xavier Vilar (33è 

aniversari).– Dilluns 30: Salvador Mercader i 

Josep i Anna Guivernau; Josep Català Escolà 

(40è aniversari); Paquita Galofré Constantí 

(11è aniversari).– Dimarts 31: Intenció parti-

cular.– Dimecres 1: Ezequiel Jané Palau; Fa-

mília Rovira Costas; Concepció Alberich Al-

sina; Maria Vidiella Alberich i Josep Ramon 

Julivert Vidiella.– Dijous 2: Josefina Jané Ca-

ralt (al mes de la seva mort).– Divendres 3: 

Intenció particular.– Dissabte 4: Enric Orpi-

nell Congost (28è aniversari). 
 

Defuncions 
 

Octubre: Dia 6: Isidro Ávila Ávila; Antonia 

Leiva García.– Dia 9: Isabel Soria Aguilar.– 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 22: Pro populo; Demetri Hernán-

dez Ramon; Mari Carmen Orpinell Serramià 

(11è aniversari); Enric Juncosa Canals; An-

tonio Cabau Rubió; Maria del Carmen Casa-

res Cedeño.– Dilluns 23: Mn Albert Vila-

drich vendrell (25è aniversari); Jaume Ribas 

Ramon (14è aniversari); Pilar Trillas Navar-

ro (13è aniversari); Manel Guzmán Pellín 

(10è aniversari); Maria del Carmen Casares 

Cedeño.– Dimarts 24: Acció de gràcies.– 

Dimecres 25: José Ortega Sanz; Xavier Fer-

rer Lluch (25è aniversari).– Dijous 26: Ac-

ció de gràcies.– Divendres 27: Fernando 

Palau Güell i família; Antonio Ordovás Pa-

racuellos (al mes de la seva mort).– Dissab-

te 28: Pablo Rovira Nogués i Maria Antònia 

Ribas Palau; Isidre Totusaus Alegret; Julio 

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 primer dijous de novembre 

és el dia 2. Tindrem el recés de 

pregària a les 18:30 a càrrec de 

Mn Clemente Lucena a la capella 

del Santíssim. 

Reunió de Comunió 
 

     El dijous 26 tindrem una reunió 

de pares dels infants que aquest 

curs faran la primera comunió. Es 

farà a l’església a les 20:30. 

Festa de la Catequesi 
 

     Lla missa d’inici de curs de la catequesi serà el 

proper diumenge dia 29. Serà a la missa de les 

12:00. D’aquesta manera encomanem a Déu tota 

la tasca catequètica de la Parròquia que ja hem 

iniciat. Ho celebrarem amb tots els pares, infants i 

catequistes. Com ho fem cada any es tornarà a fer 

la consagració dels pares a Santa Anna. El lema de 

la Catequesi d’enguany és: Conèixer, estimar i se-

guir Jesús. 

Festa de Extremadura 
     

     El mateix diumenge dia 29 celebrarem el Día de 

Extremadura. La comunitat extremeña participarà 

en la missa de les 10:30 acompanyant el cant litúr-

gic amb el Coro Raíces Extremeñas. Durant el dia, 

al seu local social al Casal Familiar faran diverses 

activitats festives. Felicitem a tots els extremenys! 

Sant Salvador de Mar 
     Recordem que des del dia 1 

festa de Tots Sants, les misses de 

Sant Salvador de Mar passen a 

celebrar-se a l’ermita. I la missa de 

vigília se celebrarà a les 19:00. 

DOMUND 
 

     Aquest diumenge 22 és la cele-

bració del Domund. Dia en que 

l’Església prega per la seva acció 

missionera especialment en el 

Tercer Món. També hi podem 

col·laborar econòmicament amb un 

donatiu utilitzant els sobres que 

trobareu en els bancs de 

l’església. Gràcies a tots. 

Tots Sants i Fidels Difunts 
 

     Enguany la solemnitat de Tots Sants cau en di-

mecres. L’horari de les misses serà el següent: 

 A la vigília –dimarts dia 31 al vespre– només hi 

haurà missa a les 19:30 en català. 

 El dia 1 hi haurà misses com els diumenges. 

 

     L’endemà dia 2, totes les misses (8:00 i a les 

19:30) seran en sufragi per tots els Fidels Difunts. 

 
     Es concedeix indulgència plenària, aplicable a les 

ànimes del purgatori, als fidels que el dia de tots els 

fidels difunts visitin piadosament una església o orato-

ri, resin el Parenostre i recitin el Credo. 

     Es concedeix indulgència plenària, només aplicable 

a les ànimes del purgatori, als fidels que, des del dia 1 

fins al dia 8 de novembre, visitin piadosament un ce-

mentiri i preguin pels difunts. 

     Es concedeix indulgència parcial als fidels que, els 

altres dies de l'any, visitin un cementiri i preguin men-

talment pels difunts. 

Café amb el mossèn 
 

     Del 23 al 26 d’octubre tindrem 

les tertúlies formatives amb els 

pares de la catequesi però obert a 

tothom. Ho fem a la rectoria de les 

17:30 a les 18:30. 

Confirmació 
 

     El dimecres 25 i el divendres 

27 comença el curs de catequesi 

de Confirmació a les 17:30. 


