Número 432
Del 17 al 30 de
desembre de 2017
 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)
 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 Fernández 606112025
Mn Clemente Lucena Gómez
977181090—601138164
Mn Josep Maria Barenys
977660148—666538010
Mn Jordi Barenys 977660148

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Pau als homes que estima el Senyor
“Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes
que estima el Senyor”. Aquest és el clam amb el que els
àngels anuncien als pastors el naixement del Fill de Déu.
Però aquesta frase anuncia molt més que un naixement.
Expressa el desig de Déu del bé per els homes. Déu vol el
bé i la salvació pels homes. I aquest bé consisteix en primer lloc en el fet que Déu estima profundament els homes. D’aquesta manera podem dir que el Nadal és la manifestació de la suprema filantropia de Déu, és a dir, del
gran amor de Déu per nosaltres.
Hi ha dues maneres de manifestar el propi amor a un
altre. El primer consisteix en fer-li regals a la persona estimada. Déu també ha actuat així amb nosaltres. Déu ens
ha estimat així en la creació. La creació és tota ella un gran regal un do: el do de l’existència i la vida, de l’univers sencer, de la natura de la que vivim i gaudim, de la nostra
ment prodigiosa... Però, també hi ha una segona manera de manifestar a l’altre el nostre
amor, molt més difícil que el primer, i és oblidar-se d’un mateix i sofrir per la persona estimada. I és aquest l’amor amb el que Déu ens ha estimat en la seva encarnació. Déu, que
és infinit, s’ha desposseït de sí mateix prenent la forma de servent en el Fill nascut a Betlem. Servent fins al punt de donar la pròpia vida per amor dels homes. Sí, Crist ha vingut
al món per donar la vida i ser aquesta la suprema manifestació de l’amor que Déu ens té.
En la iconografia oriental es representa el naixement de Jesús posat no en un pessebre
sinó en un sepulcre. D’aquesta manera es dóna relleu al fet que el Fill de Déu ha vingut al
món per a morir. Però, per a morir d’amor per nosaltres.
Déu ens ha estimat fent-nos els millors regals i, també, ens ha estimat donant-se ell
mateix. Per això nosaltres també podem cantar amb les mateixes paraules del àngels:
“Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor”.
Que tots tinguem un bon Nadal celebrant intensament aquest gran amor de Déu per
nosaltres!
Mn Joan Maria Padrell

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)

Admissió a Ordes

El nostre seminarista Antonio Rodríguez rebrà l’Admissió a Ordes juntament amb altres
companys
del seminari. Aquesta Admissió és un ritus que l’Arquebisbe fa a tots aquells
1r, (sense Missa en català)
seminaristes que ja estan acabant els cursos de teologia. És una manera de manifestar
2n, (sin Misa en castellano)
Xerrada de preparació.– Primer públicament que aquests seminaristes són admesos per a ser ordenats. La cerimònia es
dissabte de cada mes a les 17h farà el dimecres 27 de desembre a les 19:00 a la capella del Seminari de Tarragona.
Felicitem a l’Antonio per aquest nou pas vers el sacerdoci.
SANT SALVADOR DE MAR
- Diumenges, 13h:

Amb un cop d’ull...
 HORARIS DE MISSES
Vigílies de festes:
19:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català).

Vam començar l’Advent amb el recés
Arxiprestal el diumenge 3 de desembre. En
aquesta ocasió es va fer a l’església parroquial de Sant Pere de Calafell. El predicador del recés va ser el rector de la Bisbal
del Penedès Mn Vlàdimir. A la fotografia
podeu veure un moment d’aquest recés
que es va fer a la capella del Santíssim.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Benedicció dels Pessebres

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 tercer dijous
de mes serà el dia 21. Farem
aquest recés a les 16:30 a la capella del Santíssim. La meditació
anirà a càrrec de Mn Joan Maria.

En les misses d’infants del dissabte 16 a les
19:00 i del diumenge 17 a les 12 es farà la benedicció dels pessebres que ja esteu fent a casa. Cal
que porteu la imatge del nen Jesús del vostre pessebre etiquetat amb el vostre nom i portar-lo abans
de la missa.
També us recordem que l’exposició de diorames
del Grup Pessebrista del Vendrell ja s’ha inaugurat i
que es pot visitar els dies feiners de les 18:00 a les
20h. Els dies festius s’obrirà de 11:30 a 13:30. Es
podrà visitar fins el 7 de gener.

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.

Full d’Horaris de
Nadal
Com cada any trobareu a la vostra disposició
el Full Especial de Nadal
amb tots els horaris publicats de les celebracions d’aquests dies.
Són els horaris de Nadal de la Parròquia i també de Sant Salvador de
Mar i Sant Vicenç de Calders. Pareu compte ens
els canvis o misses
anul·lades que hi ha respecte als horaris habituals.
T ambé
tr oba reu
aquests horaris penjats
a la cartellera de la parròquia i, també en el
web de la parròquia.

Reunió de litúrgia
Aquest dilluns dia 18 a les
20:15 tindrem la reunió a la rectoria de l’equip de litúrgia per preparar les coses relatives a les celebracions de Nadal.

Celebració del Nadal
dels catequistes
El dimarts dia 19 tindrem la
trobada de Nadal dels Catequistes.
Serà a les 16:00 a la rectoria.

Números de la cistella
Els qui tingueu números de la
rifa de les dues cistelles de Nadal
pareu compte al sorteig del divendres dia 22. Els números premiats
es publicaran a la cartellera de la
parròquia. Agraïm les aportacions
de productes per les cistelles que
encara podeu portar. Gràcies.

Col·lecta de Nadal
La Col·lecta de les misses de
Nadal serà destinada a Càritas.
Trobareu sobres per fer el donatiu.

Celebració Penitencial d’Advent
El divendres dia 22 tindrem la celebració penitencial d’Advent a les 20:00. Vindran els mossens
de l’Arxiprestat per oir les confessions. També durant tot el matí estarem els mossens de la parròquia atenent el confessionari. Així facilitem la recepció d’aquest sagrament de reconciliació amb Déu
per tal de celebrar en esperit el Nadal del Senyor.

Festa de la Sagrada Família
En el temps de Nadal sempre celebrem la Festa de la Sagrada Família el diumenge dins l’octava
de Nadal. Enguany serà el diumenge dia 31. Recordem que aquest dia tenim el costum de posar les
capelletes de la Sagrada Família a l’altar major. Així
doncs, cal que les responsables de les capelletes
tinguin previst de portar-les per a aquesta festa i de
recollir-les encabat. També en les misses d’aquest
cap de setmana de la Sagrada família fem la renovació de les promeses matrimonials i la benedicció
dels esposos.

Concerts
El dia de Nadal hi haurà l’acostumada cantada de Nadales de la
Polifònica del Vendrell després de
la missa de les 12.
Al vespre a les 21:00 tindrem el
concert de Nadal de l’Orfeó Parroquial, Joves Veus i Petit Estel. Es
poden portar donatius per Càritas.

Novena al Niño Jesús
Ja hem començat la Novena del Niño Jesús
amb la que s’ens anuncia la proximitat del Nadal i
ens prepara espiritualment per la seva celebració.
La Novena sempre se celebra en les que en diem
“Fèries privilegiades d’Advent”. Es fa aquesta pregària després de la missa del vespre.

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

Intencions de les misses
Diumenge 17: Pro populo.– Dilluns 18: Anton Fortuny Ferrando (11è aniversari).– Dimarts 19: Intenció particular.– Dimecres
20: Lluís Palau Güell i Lluís Palau Martínez.
– Dijous 21: Jaume i Anton Güell i Família;
Celia Fernández (1r aniversario).– Divendres 22: Acció de gràcies.– Dissabte 23:
Família Rovira Nogués; Andreu Cañellas
Vives (aniversari).
Diumenge 24: Pro populo; Ezequiel Jané
Palau; Neus Badia Segarra (aniversari);
Francesc Salvó Martí; Família Ràfols Torre;
Jaume, Crescència i Agustina.– Dilluns 25:
José Ortega Sanz; José Maria Ribas i Maria

Palau; Família Díaz Orpinell; Joan Gatell i
Miquel Gatell Jané; Família R.A.F.; Família
Ribas Ramon; Família Vilar Cutchet; Família
Pellicer Caralt.– Dimarts 26: Mercedes Ribot
i Mercedes Rovirosa.– Dimecres 27: Acció de
gràcies.– Dijous 28: Pablo Rovira Nogués i
Maria Antonia Ribas Palau.– Divendres 29:
Salvadora Mercader i Josep i Anna Guivernau; Federico Madriles Izquierdo (aniversari).
– Dissabte 30: Salvador Mercader Català (11è
aniversari).

Defuncions

– Dia 9: Maria Manuela Sevilla Alférez.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Desembre: Dia 8: Ivet Herrera Vaquer; Júlia
Herrera Vaquer.– Dia 10: Clàudia Leka Llevadias.
Benvinguts a la Família cristiana!

Matrimonis

Desembre: Dia 2: Jorge Ribares Bautista i VeDesembre: Dia 1: Emilio Rebollo Ortiz.– Dia rónica García Delgado.– Dia 8: Adrià Herrera
3: Maria Dolores Contreras Ortega; José Don- Mancha i Ester Vaquer Cañaveras.
quiles García.– Dia 5: Maria Rovirosa Blanch. Enhorabona!

