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Full informatiu

Del 19 de novembre
al 2 de desembre de
2017

Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell

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

Crist Rei

El pantocràtor que decora bellament el
retaule de l’ermita de Sant Salvador ens
pot servir per meditar la festa de Crist Rei
Dies festius:
que celebrem aquest diumenge dia 26.
9h.
Com ja sabeu sempre acabem l’any
10:30 (castellano),
litúrgic amb aquesta festa dedicada a
12h i 19:30.
Crist Rei. El motiu de celebrar aquesta
Dies feiners:
festa com la darrera té un motiu catequè8h (laudes i missa)
tic. l’Església acaba el cicle de festes de
19:30 (vespres i missa)
l’any amb una proclamació de Jesucrist
com a Rei i Senyor. És una manera que té
Capella de Fàtima:
com a objectiu manifestar que aquest Jesús del qual hem celebrat la seva vinguda en el
8h (1r dissabte de mes)
temps d’Advent, el seu naixement per Nadal, la seva predicació diumenge rere diumenge,
 Rosari
la seva Passió i Mort en la Quaresma, la seva resurrecció i ascensió al cel per Pasqua, és
Tots els dies a les 19h
el nostre Rei i el reconeixem com a Senyor. D’aquesta manera acabem l’any litúrgic amb
A Fàtima, diari a les 10:30.
una professió de fe en Jesucrist com el nostre Senyor.
A la creu, dia 14 a les 16h.
Un Pantocràtor és la imatge de Jesús com el Totpoderós, Rei i Senyor de totes les co Confessions
ses. La nostra imatge representa un Jesús glorificat. Per això està envoltat d’una el·lipsis
Mitja hora abans de les Misses. que representa la seva llum gloriosa. Jesús apareix amb un aspecte jovenívol, sense barba, com un jove adolescent. Això indica que ja està fora del temps terrestre. En Déu no hi
 Despatx parroquial
ha edat, hi ha eternitat. Jesús és etern. El veiem assegut. Aquesta és una postura que
Dilluns, dimecres i divendres a
simbolitza l’autoritat. El que té autoritat és el mestre, el jutge i ensenya i judica assegut.
les 20:00.
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
D’aquesta manera representem a Jesucrist com a jutge de tota la humanitat. En la mà
Rector, Mn Joan Maria Padrell
esquerra sosté un llibre que representa les escriptures com a Paraula de Déu. El text que
977661419—686834786
hi ha escrit diu en llatí: “Jo sóc la llum del món”. Així es va definir Jesús a sí mateix. Ell és
Diaca, Mn José Antonio Fernánla llum del món, la veritat i la vida: ell és el veritable Rei i Salvador. Amb la mà dreta fa el
dez 606112025
gest de beneir. És Déu qui ens beneeix amb els seus dons, amb la seva misericòrdia, amb
Mn Clemente Lucena Gómez
el seu perdó, amb la seva salvació i és Crist qui ens ha portat tots aquests dons amb la
977181090—601138164
Mn Josep Maria Barenys
benedicció de Déu. Finalment el Pantocràtor representa al voltant de Jesús les lletres gre977660148—666538010
gues alfa i omega. És la primera i la última lletra de l’alfabet grec. Jesús va dir que ell era
Mn Jordi Barenys 977660148 l’alfa i l’omega. És a dir, que ell és el principi i el fi de totes les coses, per tant, ell és el Rei
parroquiavendrell@yahoo.es
i Senyor de totes les coses. Acabem l’any litúrgic reconeixent a Crist com a nostre Senyor i,
http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/
així li donem a ell tota glòria pels segles dels segles. Amén.
 Baptismes
Mn Joan Maria Padrell
(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

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

Amb un cop d’ull...
Us mostrem dues imatges de la celebració del Vot de Poble que es va fer diumenge
passat dia 12. Tot i l’aire que feia vam tenir un temps apropiat per a fer la caminada de
peregrinació des del Vendrell fins l’ermita de Sant Salvador de Mar. La primera foto mostra l’arribada dels pelegrins. Després vam celebrar l’Eucaristia complint novament amb el
Vot de Poble. La segona foto mostra els fidels preparant-se per la missa.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Gran Recapte

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!

Càritas comença la Campanya
de Nadal amb el Gran Recapte
d’Aliments. Els joves de la catequesi de Confirmació junt amb els
de l’Esplai Santa Anna
col·laboraran com a voluntaris en
aquesta campanya. Els dies 1 i 2
CARITAS PARROQUIAL de desembre es faran presents a
Local C/ de la Pau, 2
les entrades dels supermercats on
Tel. 977662193
recolliran els aliments que tothom
cabp@caritasdtarragona.cat
que vulgui pugui aportar. Es tracta
Atenció al públic:
d’afegir al carro de la compra alDilluns, dimarts,dimecres i
gun producte més que a la sortida
divendres de 10 a 13h i de
es pugui entregar als voluntaris.
18 a 19h.
Totes aquestes donacions aniran
Rober filigrana III:
De dilluns a divendres de 10 destinades a Càritas Parroquial.
a 12 del matí.
Tingueu-ho en compte per tal de
col·laborar.
Moltes gràcies a tots.
Treballadora social:
Dilluns, dimecres i divendres
de 10:00 a 13:00.

Dates de les
Comunions

Pregar en Comunitat
La Campanya del Gran
Recapte d’Aliments ens
dóna l’ocasió de poder
col·laborar amb Càritas
amb el seu constant servei d’ajuda als necessitats. També aquesta campanya serveix per conscienciar i educar als joves
voluntaris en els valors de
la caritat i solidaritat. Penso en el bé que aquesta
col·laboració farà en els
joves de Confirmació i els
de l’Esplai que hi participin. Per això, proposo que
durant aquests dies encomanem a Déu a tots
aquests nois i noies perquè aquesta tasca els faci
créixer en la fe i en la caritat. A més de la pregària
també els podem ajudar
participant nosaltres mateixos d’aquesta Campanya oferint algun aliment.

Aquesta setmana es faran les
inscripcions per reservar data per
les primeres comunions d’aquest
curs. Serà el dimarts dia 21, dimecres dia 22 i divendres 24 a les
19:30 als baixos de la rectoria.

Missa Familiar
d’Advent
El primer diumenge d’Advent,
dia 3, tindrem la missa Familiar de
la Catequesi. D’aquesta manera
donem relleu al temps d’Advent
que ens prepara pel Nadal. Serà a
la missa de les 12.

Números de la Panera
Ja tenim disponibles els números de la rifa de les cistelles de
Nadal en favor de la Catequesi. Us
preguem que compreu aquests
números i, també, que porteu productes per confeccionar les paneres.

Recés d’Advent
El diumenge 3 de desembre comença el temps
litúrgic de l’Advent per preparar la solemnitat del
naixement de Jesucrist. És aquest un temps litúrgic
que convida a preparar la nostra vida per acceptar
en nosaltres el Crist que ve. Així doncs, és un temps
apropiat per a la reflexió personal. Per això cada
any comencem l’Advent amb una tarda de recés de
pregària. És un recés organitzat per l’arxiprestat del
Baix Penedès al que es convida a participar a totes
les parròquies. Ja fa uns anys que aquest recés el
fem itinerant per les parròquies del nostre arxiprestat. Enguany el farem a la Parròquia de Sant Pere
Apòstol de Calafell (platja).
L’horari és el següent:
17:30 Vespres solemnes.
18:00 Reflexions a càrrec de Mn. Wlodzimierz
Soszinski, rector de La Bisbal del Penedès. Hi haurà
pauses de silenci per fer meditació personal.
 19:00 Benedicció amb el Santíssim Sagrament.
Us animem a tots a que gaudim d’aquesta
estona de pregària i així comencem l’Advent amb
un esperit sincer de preparar els camins al Senyor
que ve a nosaltres.



Col·lecta de Germanor
La campanya de col·laboració amb l’Església diocesana que anomenem “Germanor” va ser el diumenge dia 12. Com que aquest dia coincidia amb el
Vot de Poble traslladem aquesta col·lecta al diumenge següent dia 19. Per això heu trobat els sobres de la Campanya de Germanor 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
interpretaran un concert d’homenatge al qui va ser
fundador i director del grup musical Jan Toldrà mort
aquest any. El concert es farà aquest 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 19: Pro populo; Joana Sangenís
Mateu (8è aniversari).– Dilluns 20: Rosa
Banús Palau (aniversari); Lluís Palau Güell i
Lluís Palau Martínez.– Dimarts 21: Jaume i
Anton Gúell i Família.– Dimecres 22: Per
les ànimes del Purgatori.– Dijous 23: Per les
ànimes del Purgatori.– Divendres 24: Àngela Lluch Matifoll (34è aniversari).– Dissabte 25: José Ortega Sanz.
Diumenge 26: Pro populo.– Dilluns 27:
Acció de gràcies.– Dimarts 28: Pablo Rovi-

ra Nogués i Maria Antònia Ribas Palau.– Dimecres 29: Salvadora Mercader i Josep i Anna Guivernau; Albert Jané Jané i Herminia
Ventura.– Dijous 30: Intenció particular.– Divendres 1: Família Rovira Costas; Benvingut
Magriñà Boada.– Dissabte 2: Acció de gràcies.

Barreras Robles; Eduardo Leiva Leiva.– Dia 9:
Amparo Álvarez Fernández.– Dia 10: Maria
Luisa Novel Modinos.– Dia 13: Diego Rubiales Aguilar.– Dia 14: María del Pilar Peredo
Mier.– Dia 15: Josep Julivert Fernández; José
Asencio Díaz.

Defuncions

Baptismes

Preguem Déu per les seves ànimes.

Novembre: Dia 3: Ana Luque Alcaide.– Dia Novembre: Dia 11: Roc Alonso Medina.
4: Laura Vallejo Sevilla.– Dia 5: Maria Pros Benvinguts a la Família cristiana!
Figueras; Rosa Oller Rovira.– Dia 8: Joaquina

