Número 431
Del 3 al 16 de
desembre de 2017
 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Què celebrem al temps d’Advent?

Celebrem ara el temps d’Advent com un temps litúrgic nou i, per
tant, diferent de les setmanes anteriors. Popularment Advent és la
preparació a Nadal. Però aquest matís no és ni l’únic ni el més imporDies festius:
tant. En aquest temps el que cal subratllar és la Vinguda del Senyor
9h.
que encara s’ha de realitzar. Aquesta vinguda es va iniciar amb el
10:30 (castellano),
Naixement de Jesús. Però aquesta vinguda del Senyor s’ha de realit12h i 19:30.
zar plenament a la fi dels temps (i personalment per a cada fidel a la
Dies feiners:
fi de la seva vida terrenal). Sant Agustí ho explica en una carta dient
8h (laudes i missa)
que Nadal és un record, un aniversari (Jesús no torna a néixer), cele19:30 (vespres i missa)
brem que esperem al Senyor en la vinguda que encara s’ha de fer
bellament realitat en la fi dels temps.
Capella de Fàtima:
Aquesta actitud d’espera del Senyor que vindrà és un dels pilars
8h (1r dissabte de mes)
de la vida cristiana juntament amb l’actitud de fe i de caritat. L’es Rosari
perança és constant en el viure cristià de cada dia (no solament en
Tots els dies a les 19h
l’Advent): Vingui el vostre regne, diem diàriament en la pregària; i
A Fàtima, diari a les 10:30.
sempre que celebrem l’Eucaristia, diem que la celebrem mentre esA la creu, dia 14 a les 16h.
perem la gloriosa vinguda del nostre Salvador Jesucrist.
 Confessions
L’Advent ha d’ajudar-nos a intensificar aquesta esperança fonaMitja hora abans de les Misses.
mental de la vida cristiana. Quan en aquest temps escoltem a les
lectures, o demanem en els salms, els béns que Déu prepara, la pau
 Despatx parroquial
abundant, la felicitat, l’aniquilació dels nostres enemics i de la mort...
Dilluns, dimecres i divendres a
demanem una vinguda del Senyor que no es realitzarà el 25 de deles 20:00.
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
sembre sinó a la fi dels temps. Amb el naixement humà de Crist, s’Rector, Mn Joan Maria Padrell
obre simplement el camí d’aquella Vinguda que esperem i demanem,
977661419—686834786
i que va transformar el nostre viure. Així ho diem en un dels prefacis
Diaca, Mn José Antonio Fernánde
la
missa
d’Advent:
En venir, el Senyor, per primer cop (Nadal) ens va obrir el camí...
dez 606112025
Perquè
quan
vingui
la
glòria
(a la fi dels temps; o personalment en la mort) puguem rebre
Mn Clemente Lucena Gómez
el
que
ara
esperem.
977181090—601138164
(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

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

Mn Joan Maria Padrell

Amb un cop d’ull...
El Gran Recapte és la intensa campanya de recollida d’aliments que Càritas fa durant aquests dies
amb l’ajut de tantes institucions i voluntaris. Els joves de la Parròquia també es van afegir a aquest
equip de voluntaris. Aquest cap de setmana van estar recollint els aliments a la sortida dels supermercats. Podeu veure a la foto un dels grups de joves en
el Gran Recapte. Agraïm la tasca de tants voluntaris
i, sobretot, agraïm les donacions d’aliments que s’han fet a Càritas durant aquests dies.
Fa pocs dies l’Ajuntament va procedir a canviar l’esfera del rellotge
del campanar que feia
temps estava malmesa.
A la foto podeu veure
els tècnics fent la substitució i a l’altra foto
l’aspecte de la nova
esfera.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Recés d’Advent

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 proper recés del primer dijous serà el dia 7 vigília de la Immaculada. Farem aquest recés a
les 18:15 ja que després cal preparar la missa de vigília a l’altar
major. La reflexió anirà a càrrec de
Mn Clemente.

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. 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 participar-hi.

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.

Comiat
Aquests dies s’ha acomiadat del Vendrell la Germana Milagros Cuevas,
superiora de la Comunitat
de Carmelites Missioneres
Teresianes. Ha estat destinada a una comunitat a
Sant Carles de la Ràpita.
La discreció i rapidesa
d’aquests canvis respon
al tarannà d’austeritat
que ha de tenir la vida religiosa. Tot i així, volem
des d’aquí, expressar el
nostre agraïment a la Germana Milagros que
col·laborava en la catequesi de Confirmació.
També en aquest comiat
preguem per ella i el seu
nou destí.
Restem a l’espera del
nomenament de la que
serà nova superiora.

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.

Festa de Santa Llúcia
El dimecres dia 13 és la festa
de santa Llúcia. Aquest és un dia
en que hi ha la tradició de fer ofrena de llànties. Per això tindrem la
imatge de santa Llúcia de la parròquia a l’altar major. Per la tarda se
celebrarà la missa a l’altar major.

Números de la Panera
Ja s’estan venent els números
de la rifa de les cistelles de Nadal
en favor de la Catequesi. Us preguem que compreu aquests números. També agraïm que porteu productes per confeccionar les paneres. Ho podeu deixar a la sagristia.
Moltes gràcies per aquesta
col·laboració.

Concert
El proper concert dels Amics de
l’Orgue està previst pel divendres
dia 15. Serà a les 20:30.

Festa de la Immaculada
La Festa de la Immaculada Concepció de Maria
és el proper divendres dia 8. Els horaris són:
Dijous 7: Per la tarda només hi haurà missa de
vigília a les 19:30 (català).
Dijous 8: Misses de la Puríssima a les:
9:00.
10:30 Missa en honor a la Vírgen del Rocío. Posaran la imatge del Rocío a l’altar major. Cantarà el
Coro Sueño de las Marismas.
12:00.
19:30.
A l’ermita de Sant salvador de Mar: Vigília a les
19:00. Dia 8 a les 10:30.

Novena al Niño Jesús
La celebració de la tan entranyable Novena del
Niño Jesús ens anuncia la proximitat del Nadal i ens
prepara espiritualment per la seva celebració. La
Novena sempre comença el dia 15 que enguany és
divendres. Es fa aquesta pregària després de la
missa del vespre.

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

Intencions de les misses
Diumenge 3: Pro populo; Família Ortega
Rovira; Francesc Xavier Pibernat i Roser
Prades.– Dilluns 4: Josep Guasch Figueras i
esposa (40è aniversari).– Dimarts 5: Ramon
Alcolea Urtado (30è aniversari).– Dimecres
6: Benvingut Magriñà Boada.– Dijous 7:
Família Álvarez Rodríguez; Rosario Costas.
– Divendres 8: Concepció Alberich Alsina;
Maria Vidiella Alberich; Josep Ramon Julivert Vidiella; Josep Julivert Fernández.–
Dissabte 9: Ester Pérez Maeztu (1r aniversari).
Diumenge 10: Pro populo; Felisa Corpas
Corpas.– Dilluns 11: Maria Mercader Cata-

là; Miquel Rossell Altet (1r aniversari).– Dimarts 12: Maria Sadurní; Josep Riambau Colet; Teresa Jansà Socias; Andreu Cañellas;
Àngela Pey; Ramon Vives; Assumpció Vidal;
Josepa Vives; Maria Jansà.– Dimecres 13:
Josefina Ribas Palau; Nenes de l’antic cosidor
de l’Amèlia; Gna Carmelita Francisca; Maria
Jané; Isidre i Clotilde.– Dijous 14: Intenció
particular.– Divendres 15: Família Rovira
Costas.– Dissabte 16: Albert Rovirosa Jané
(aniversari).

Defuncions

Arias Muñoz.– Dia 20: José Ocón López.– Dia
21: Josefa Bravo Díaz, Pablo Llorente Gómez.
– Dia 24: Antonia Encinas García; Pilar Vázquez Vega.– Dia 27: Isidro Miró Palau; Lluís
Martorell Mallofré.– Dia 28: Nativitat Ferré
Moix.– Dia 30: Joan Tutusaus Sendrós.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Novembre: Dia 18: Sergi Maya Ortega; Enzo
Gallego Fernández.– Dia 25: Alejandro Espona
Álvarez.– Dia 26: Danai Serrano Campoy.

Novembre: Dia 15: José Asencio Díaz.– Dia Benvinguts a la Família cristiana!
16: Josefa Aunión Trinidad.– Dia 19: Rosa

