Número 435
Del 28 de gener al 10
de febrer de 2018
 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Els talls de llum a la nostra església

Ja fa molts mesos que patim amb molta freqüència uns talls de llum a la nostra església parroquial. Talls de llum que es produeixen enmig de celebracions litúrgiques, actes o
concerts amb l’inconvenient de la molèstia que produeixen en les persones que s’hi troDies festius:
ben. Amb aquest escrit voldríem donar explicació d’aquest molest fenomen i també justifi9h.
car-vos l’actuació que es fa des de la parròquia per solucionar definitivament aquest per10:30 (castellano),
sistent problema.
12h i 19:30.
L’estiu passat l’empresa distribuïdora de llum FECSA va procedir al canvi del comptaDies feiners:
dor de la parròquia amb un nou aparell digital. Aquests aparells nous tenen la capacitat
8h (laudes i missa)
de discernir la quantitat de potència que es consumeix i quan aquesta se supera l’aparell
19:30 (vespres i missa)
talla automàticament el subministrament elèctric. Val a dir que l’empresa subministradora
Capella de Fàtima:
mai no ens va informar d’això. Per aquest motiu quan marxava el llum de l’església pensà8h (1r dissabte de mes)
vem que es tractava d’alguna avaria. Quan finalment vam tenir coneixement que els talls
de llum eren provocats intencionadament pel comptador digital quan ens passàvem de la
 Rosari
potència contractada vam fer sol·licitud de contracte de més potència. Tot i així, quan això
Tots els dies a les 19h
es va fer (tràmit que per part de Fecsa es va endarrerir excessivament) vam comprovar
A Fàtima, diari a les 10:30.
que encara la potència era insuficient. Calcular la potència de llum que requereix un edifiA la creu, dia 14 a les 16h.
ci tan gran com la nostra església junt amb les sales de catequesi, diferents dependènci Confessions
es, orgue, campanar, etc... no era gens fàcil. Quan finalment vam saber la potència idònia
Mitja hora abans de les Misses.
que necessitem es va fer immediatament sol·licitud d’aquesta nova contractació. Això va
 Despatx parroquial
ser al novembre. L’empresa no ha contestat a la sol·licitud fins ara al mes de gener
Dilluns, dimecres i divendres a
(mentrestant continuaven els talls de llum). Sorprenentment la resposta de Fecsa és que
les 20:00.
rebutgen la nostra sol·licitud perquè necessiten garanties de la nostra instal·lació elèctrica.
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
Sorprèn que hagin trigat tres mesos per només respondre negativament (mentrestant seRector, Mn Joan Maria Padrell
gueixen els talls de llum). Actualment ja estem fent els tràmits per presentar a Fecsa un
977661419—686834786
Diaca, Mn José Antonio Fernán- butlletí que garanteixi la nostra instal·lació elèctrica, tornar a sol·licitar el canvi de potència
i esperar novament la seva resposta que pot trigar qui sap quan (i mentrestant poden condez 606112025
Mn Clemente Lucena Gómez
tinuar produint-se els talls de llum).
977181090—601138164
Fins que això no s’arregli procurem encendre la quantitat justa de llums que permet la
Mn Josep Maria Barenys
potència actual. D’aquesta manera aconseguim evitar que marxi el llum enmig de les cele977660148—666538010
Mn Jordi Barenys 977660148 bracions. Si tot i així, torna a passar, llavors només podem, de moment, tenir santa paciència. Però sí volem demanar-vos disculpes per tota aquesta situació.
(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

parroquiavendrell@yahoo.es

Mn Joan Maria Padrell Benet

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

Amb un cop d’ull...
El dia de sant Antoni es van aplegar a la
porta de l’església algunes mascotes portades
per a ser beneïdes. A la fotografia podeu veure
el nostre rector beneint els animals com és
costum aquest dia.

SANT SALVADOR DE MAR

 HORARIS DE MISSES
Vigílies de festes:
19:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català).

I el dia 22 vam celebrar la festa de sant
Vicenç. A la una vam celebrar la missa a
l’església de Sant Vicenç de Calders. Enguany es va col·locar un quadre de sant
Francesc. És una donació que s’ha fet a
l’església de Sant Vicenç. Es tracta d’un
quadre pintat per Àngel Cánovas Díaz. Agraïm la generosa donació que incrementa el
gust artístic de l’església de Sant Vicenç. A
la fotografia del costat podeu veure el quadre ja posat en un dels altars laterals.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

El proper recés del primer dijous serà el dia 1 de febrer. Farem
aquest recés de les 18:30 fins a
l’hora de la missa a la capella del
Santíssim. Com sempre es farà
exposició i benedicció del Santíssim Sagrament. Predicarà aquest
CARITAS PARROQUIAL recés Mn Clemente Lucena.

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!

Local C/ de la Pau, 2
Tel. 977662193
cabp@caritasdtarragona.cat

Missa Familiar

Aquest diumenge dia 28 de
gener tindrem la Missa Familiar de
la catequesi en la que els infants i
tots farem la renovació de les proRober filigrana III:
meses baptismals. Serà a la missa
De dilluns a divendres de 10 de les 12. Recordeu que sempre
a 12 del matí.
en les misses d’Infants aquests
Treballadora social:
tenen lloc reservat als bancs del
Dilluns, dimecres i divendres
davant on els infants estaran
de 10:00 a 13:00.
acompanyats pels catequistes.
Atenció al públic:
Dilluns, dimarts,dimecres i
divendres de 10 a 13h i de
18 a 19h.

Cartell d’Horaris
Arxiprestals

Recentment hem editat uns fulletons i cartell
informatiu amb els horaris de les misses de totes les parròquies del
nostre Arxiprestat del
Baix Penedès. D’aquesta
manera se’ns facilita a
tots a disposar d’aquests
horaris quan s’hagi d’assistir a missa en altres
esglésies. El cartell quedarà penjat a la cartellera
de la parròquia. Els fulletons els podeu prendre.
En aquests fulletons també trobareu informació
del contacte i despatx de
cada parròquia.
Esperem que us sigui
útil.

Festa de la
Presentació del Senyor

Recés

Visita als Pastorets
El proper diumenge dia 4 assistirem amb els infants de la catequesi que enguany fan la Primera
Comunió a veure la representació
dels Pastorets del Vendrell. És l’última representació de la temporada. Els pares dels infants heu d’inscriure els vostres fills als catequistes si voleu assistir-hi. Durant
la representació els infants estaran acompanyats sempre dels catequistes.

Segons la tradició jueva, els nois primogènits
devien ser presentats al temple amb un ritual que
es feia quaranta dies després del naixement. Era un
reconeixement de la seva pertinença a Déu i un
record de l’alliberament del poble de Déu de l’esclavatge a Egipte. Per això celebrem la festa de la
presentació del Senyor el dia 2 de febrer, quaranta
dies després de Nadal.
La festa cristiana d’aquest record es fa amb una
petita processó al començament de la missa en la
que es beneeixen les candeles i es porten enceses
durant el cant d’entrada fins les lectures. Així es
farà en les misses d’aquest dia, divendres, a les
8:00 al Santíssim i a les 19:30 a l’altar major.

Festa de Sant Blai
El 3 de febrer, enguany cau en dissabte, és la festa de sant Blai. Aquest dia, tradicionalment, es beneeixen fruits i aliments per encomanar al sant la
protecció contra les malalties de la gola. En totes
les misses d’aquest dia es farà la benedicció de tots
els aliments que porteu.

Amonestacions
Publiquem els següents enllaços previstos:
Jesús Eguren Cobo amb Judit Barreiro Alonso, el
14 d’abril al Vendrell.
José Martínez Martínez amb Sheila Vargas Pérez,
el 5 de maig al Vendrell.
Marius Bogdan Rata amb Cheryll Adasme Carvajal,
el 12 de maig al Vendrell.
Javier Sánchez Santos amb Ana Chavero López, el
19 de maig al Vendrell.
Alejandro Rodríguez Moreno amb Irene Buenafuente Fernández, el 26 de maig al Vendrell.
José Luís Vidal Ruiz amb Verónica Barjola Lozano,
el 9 de juny al Vendrell.
Miquel Areales Suárez amb Melanie Clough Escobar, el 30 de juny al Vendrell.

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

Intencions de les misses
Diumenge 29: Pro populo; Domingo Alfaro
Tortosa (3r aniversari); Lourdes Mascaró
Vendrell (34è aniversari); Pau Rovira Nogués i Maria Antònia Ribas Palau; Josefina
Cardó Soler.– Dilluns 29: Josefina Cardó
Soler.– Dimarts 30: Josefina Cardó Soler.–
Dimecres 31: Joan Cardó i Maria Ballart;
José Alvarado Merchán (al mes de la seva
mort); Luís i Josefa.– Dijous 1: Família Rovira Costas.– Divendres 2: Família Andrés
Vidal; Família Colls Llusà; Amadeo Colls
Llusà.– Dissabte 3: Josepa Julivert Pascual,
espòs i fill (19è aniversari).

Diumenge 4: Pro populo; Salvador Giró Saperas (13è aniversari).– Dilluns 5: Acció de
gràcies.– Dimarts 6: Benvingut Magriñà Boada.– Dimecres 7: Família Álvarez Rodríguez.
– Dijous 8: Intenció particular.– Divendres 9:
Acció de gràcies.– Dissabte 10: Felisa Corpas
Corpas; Josep Totusaus Rovira (al mes de la
seva mort).

Defuncions
Gener: Dia 12: Josefa Huerva Bornao.– Dia
14: Jaume Planas Mitjans; Eliseo López López.– Dia 16: Josep Maria Malivern Miracle;
Raimundo Chacón Rebollo.– Dia 17: Joaquina
López Aguilar.– Dia 18: Miguel Gómez Moreno; Josefa Domingo Sánchez.– Dia 19: Ma-

ria Cinta Campanals Parres.– Dia 21: Juan Luque Morillo.– Dia 22: José Bilbeny García.–
Dia 23: Emilio Lara González.– Dia 24: Miguel Martín González.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes
Gener: Dia 26: Mijail Bermudo Martínez; Jasmin Gomis Chacón; Álvaro González Corvillo;
Iván González Corvillo; Steilin Quiñones de la
Cruz; Pablo Quiñones De la Cruz; Randy Beltrán Peñarrieta; Júlia Sendra Geroy; Diego
Marzo Alegre; Aleix Iniesta Coto; Naiara Mesa Morález.
Benvinguts a la Família cristiana!

