Número 429
Del 4 al 18 de
novembre de 2017
 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
El Paradís, meta de la nostra esperança

Paradís és una de les darreres paraules pronunciades per Jesús a la creu, quan es va
adreçar al bon lladre. A la creu, Jesús no està sol. Al costat seu, a dreta i esquerra, hi ha
dos malfactors. Un d’ells reconeix haver merescut aquell terrible suplici. L’anomenem el
Dies festius:
«bon lladre», que, oposant-se a l’altre, diu: nosaltres rebem el que hem merescut pels nos9h.
tres actes. És allí, al Calvari, on Jesús té l’última cita amb un pecador, per obrir-li també a
10:30 (castellano),
ell les portes del seu Regne. Això és interessant: és l’única vegada que la paraula paradís
12h i 19:30.
apareix als evangelis. Jesús el promet a un «pobre diable». Des de l’arbre de la creu ha
Dies feiners:
tingut el valor de respondre a la més humil de les sol·licituds: «Recorda’t de mi quan arri8h (laudes i missa)
bis al teu regne». No tenia bones obres per presentar, no tenia res, però es refia de Jesús,
19:30 (vespres i missa)
a qui reconeix com innocent, bo, tan diferent d’ell. N’hi va haver prou amb aquella paraula
d’humil penediment per tocar el cor de Jesús.
Capella de Fàtima:
El bon lladre ens recorda la nostra veritable condició davant Déu: que nosaltres som
8h (1r dissabte de mes)
els seus fills, que ell té compassió de nosaltres, que ell es troba desarmat cada vegada
 Rosari
que nosaltres manifestem que trobem a faltar el seu amor. No hi ha ningú, per més malaTots els dies a les 19h
ment que hagi viscut, a qui només li quedi la desesperació i que li sigui prohibit el perdó.
A Fàtima, diari a les 10:30.
Davant Déu tots ens presentem amb les mans buides. I cada vegada que un home, fent
A la creu, dia 14 a les 16h.
l’últim examen de consciència de la seva vida, descobreix que les seves mancances supe Confessions
ren les bones obres, no s’ha de desanimar, sinó confiar-se a la misericòrdia de Déu. I això
Mitja hora abans de les Misses. ens dona esperança, això ens obre el cor! Déu és Pare, i fins al darrer moment espera el
nostre retorn. Al fill pròdig que retorna, quan comença a confessar les seves culpes, el
 Despatx parroquial
pare li tanca la boca amb una abraçada. Així és Déu: així ens estima!
Dilluns, dimecres i divendres a
El paradís no és un conte de fades, i encara menys un jardí encantat. El paradís és
les 20:00.
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
l’abraçada de Déu, Amor infinit, i hi entrem gràcies a Jesús, que ha mort a la creu per nosRector, Mn Joan Maria Padrell
altres. On hi ha Jesús hi ha la misericòrdia i la felicitat; sense ell hi ha el fred i les tene977661419—686834786
bres. A l’hora de la mort, el cristià repeteix a Jesús: «Recorda’t de mi.» I encara que no hi
Diaca, Mn José Antonio Fernánhagi ningú que ens recordi, Jesús és al nostre costat. Vol portar-nos al lloc més bonic que
dez 606112025
existeix. Ens vol portar allí amb el poc o molt de bé que hàgim fet en la nostra vida, perquè
Mn Clemente Lucena Gómez
no hi ha res que es perdi del que ell havia redimit. I a la casa del Pare portarà també tot el
977181090—601138164
Mn Josep Maria Barenys
que encara necessitem canviar: les mancances i els errors d’una vida sencera. Aquest és
977660148—666538010
l’objectiu de la nostra existència: que tot el que s’ha fet es transformi en amor. Si creiem
Mn Jordi Barenys 977660148 això, la mort deixa de fer por, i podem esperar també anar-nos-en d’aquest món amb sereparroquiavendrell@yahoo.es
nitat, plens de confiança. I en aquell moment final no ens caldrà res més, no veurem les
http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/
coses de manera confusa. No plorarem més inútilment, perquè tot ha passat. Però l’amor
no, l’amor dura per sempre. Perquè «l’amor no passarà mai».
 Baptismes
- Dissabtes, 18h:
Papa Francesc
(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

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:
19:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català).

Amb un cop d’ull...
El diumenge 22 d’octubre es va fer
la Romeria a Montserrart. A la fotografia del costat podeu veure el grup en
acabar el Via Crucis que es fa durant el
matí amb els Portants del Sant Crist.
El diumenge 29 es va fer la missa
d’inici de curs de la catequesi. En la foto veiem el
grup de pares en la consagració de les famílies a
santa Anna. També es
veu la imatge de la Virgen del Consuelo de la
que es va celebrar el
Triduo aquests dies.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Vot de Poble

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!

El tercer dijous de novembre és
el dia 16. Tindrem el recés de pregària a les 16:30 a càrrec de Mn
Joan Maria Padrell a la capella del
Santíssim. El recés acaba a les
17:30.

CARITAS PARROQUIAL

DOMUND

El proper diumenge, dia 12, acomplirem el vot de
poble amb l’horari següent:
A les 10:15 del matí ens trobarem els peregrins
a l’esglèsia parroquial del Vendrell on el rector ens
farà la benedicció. Sortirem a peu portant la imatge
de Sant Salvador cap a l’ermita. La Policia Municipal s’encarregarà de vetllar per la marxa del trànsit
per on passarem. També hi haurà servei d’autocar
gratuït per part dels autocars Penedès que sortirà
de l’estació d’autobusos a les 11:00. La missa se
celebrarà davant l’ermita a les 11:45. En cas de
mal temps la missa se celebraria a l’església de
Sant Salvador de Mar. La Coral Polifònica del Vendrell farà l’acompanyament litúrgic musical. Després de la missa es podrà tornar amb autocar. Hem
d’agrair a l’associació d’Amics de la Història la preparació d’aquesta festa i, també, a l’Ajuntament,
Autocars Penedès i restaurant Xaloquell per la seva
col·laboració.

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.

Aquest mes d’octubre hem fet
la col·lecta del Domund en favor de
l’Església missionera. El total de la
col·lecta que hem recollit és de
1.215 euros que ingressarem a la
Delegació Diocesana de Missions.
Volem donar les gràcies a tots els
qui heu col·laborat.

Café amb el mossèn

Recordeu que aquest dia se suprimeixen les mis-

Del 13 al 16 d’octubre tindrem

Pregar en Comunitat les tertúlies formatives amb els ses de les 10:30 i de les 12 de la parròquia.
El dia 7 de novembre
se celebra la festa del beat Francesc Palau Quer. El
Pare Palau és el fundador
de la congregació de les
Carmelites Missioneres
Teresianes. Aquestes religioses porten el col·legi
del Sagrat Cor que va ser
una de les primeres activitats pastorals que va dur
a terme el Pare Palau. Per
això hi ha al Vendrell una
Comunitat d’aquestes religioses
que
també
col·laboren amb la parròquia ja sigui en la catequesi com també en la
pastoral de malalts. Amb
motiu d’aquesta festa proposo que preguem tots
durant aquests quinze dies per aquesta nostra
comunitat religiosa amb
l'agraïment pel servei pastoral que ens fan.

Us animem a tots a participar d’aquesta jornada
festiva en la nostra estimada ermita de Sant Salvador de Mar.

pares de la catequesi però obert
a tothom. Ho
fem a la rectoria
de les 17:30 a
les 18:30.

Col·lecta de Germanor

Reunió de Confirmació
El dimarts 14 tindrem una reunió de pares dels joves que aquest
curs faran la Confirmació. Són els
que estan fent el segon curs de
catequesi de Confirmació. Es farà
a la rectoria a les 20:30.

Concert
El divendres dia 17 a les 20:30
tindrem el concert d’orgue que
organitza els Amics de l’Orgue. En
aquesta ocasió serà la coral Fòrum
vocal i l’organista Vicenç Prunés
interpretaran el Requiem de Fauré
Lux Aeterna.

La campanya de col·laboració amb l’Església diocesana que anomenem “Germanor” és el diumenge
dia 12. Com que aquest dia coincideix amb el Vot
de Poble traslladem aquesta col·lecta al diumenge
següent dia 19. Aquest dia trobareu els sobres disponibles per a fer el vostre donatiu. D’aquesta manera contribuïm al sosteniment de l’Església Diocesana. Moltes gràcies.

Concert de la Polifònica
La Polifònica del Vendrell i els Pueri Cantores
preparen un concert d’homenatge al qui va ser fundador i director del grup musical Jan Toldrà mort
aquest any. El concert es farà el diumenge 19 a les
18:00 a l’església parroquial.
Recordeu que aquest dia se suprimeix la missa de
les 19:30.

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

Intencions de les misses
Diumenge 5: Pro populo; Joaquin Sabaté
Centellas (7è aniversari); Juan Planas Francesch; Manuel Otero Corpas; Maria de la
Sierra Corpas Corpas.– Dilluns 6: Benvingut Magriñà Boada.– Dimarts 7: Família
Álvarez Rodríguez; Rosario Costas.– Dimecres 8: Glòria Costa Ramon.– Dijous 9: Anton Barnadas.– Divendres 10: Ramon Arnalot Mascaró (13è aniversari); Plàcid Montserrat Oliva; Felisa Corpas Corpas.– Dissabte 11: Maria Mercader Català.

Diumenge 12: Pro populo; Immaculada Altet.
– Dilluns 13: Josefina Ribas Palau.– Dimarts
14: Maria Assumpció Güell Carreras i Josepa
Güell Carreras.– Dimecres 15: Família Rovira Costas; Josep Maria Rovirosa Ribot
(aniversari); Anton Palau Esteve (aniversari).–
Dijous 16: Frederic Pellicer.– Divendres 17:
Intenció particular.– Dissabte 18: Acció de
gràcies.

Defuncions
Octubre: Dia 22: Joan Jané Vallés.– Dia 23:

Joan Heras Gifreu.– Dia 28: Carmen Cabrera
Olid.– Dia 30: Francisco Vega Aguilera; Gracia Serrato Gallardo.– Novembre: Dia 2: Virginio López Moreno.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Octubre: Dia 21: Hugo Márquez Sánchez.
Benvinguts a la Família cristiana!

