
En començar la Quaresma 
 

 

     Referint-se al disseny de la Sagrada Família, Antoni Gaudí deia: “L’actual façana de la 

Passió la vaig projectar amb dolor, el 1911, quan estava malalt a Puigcerdà”. Aquesta 

confidència del genial arquitecte ens fa pensar com identificava la seva vida amb la seva 

obra. Quan Gaudí va haver de fer llit per malaltia a Puigcerdà un amic religiós que l’atenia 

li llegia poemes de sant Joan de la Creu. També Gaudí s’havia endut de Barcelona uns 

evangelis i el llibre de La Imitació de Crist que llegia freqüentment amb actitud de pregà-

ria. Quan restablert va tornar al seu taller va fer el disseny de la façana de la Passió amb 

dramatisme però culminant amb la triomfal i gloriosa exaltació de la Santa Creu. Gaudí 

s’identificava plenament amb el que feia. No treballava com un espectador que s’ho mira 

des de fora sinó que es posava ell mateix en les escenes que representava seguint de 

prop al Crist. Durant la Quaresma, per preparar millor la celebració de la Setmana Santa, 

feia dejunis extrems fins al punt de posar en risc la seva salut. Aquest testimoni ens mos-

tra que la vida personal no ha d’estar desvinculada de la fe, i que la vivència espiritual no 

està renyida amb l’eficàcia en el treball. Més encara, l’estimula i fa créixer. 

     Ara que se’ns proposa viure novament la quaresma cal plantejar-nos com la nostra 

vida cristiana amara tot el que som i fem. Per a això caldrà un treball de conversió i de 

girar-nos cap a Déu i omplir-nos d’Ell. Els dejunis i penitències quaresmals ens poden aju-

dar molt a fer aquest gir cap a Déu perquè l’austeritat precisament consisteix en donar 

més importància a les coses de Déu que no pas a les coses del món que en podem pres-

cindir. A més, cal advertir que convertir-nos o girar-nos cap a Déu depèn també de l’hàbit 

d’oració que tinguem. Per això també és molt bo fomentar i recuperar l’actitud de pregària 

que ha de tenir un cristià. Per últim cal també l’exercici de la caritat per girar-nos cap a 

Déu ja que la Caritat és girar-se envers al germà necessitat. I si no ens girem cap als ger-

mans ¿com podríem convertir-nos a Déu de veritat? 

     Dejuni, oració i caritat són les actituds del qui camina cap a la Pasqua. Són les actituds 

quaresmals que l’Església ens recorda i anima a treballar. 
 

Mn Joan Maria Padrell Benet 

 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)    

Del 11 al 24 de 

febrer de 2018 

Número  436 

 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 Fernán-

dez 606112025 

Mn Clemente Lucena Gómez 

977181090—601138164 

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). 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Amb un cop d’ull... 
 

     Per Sant Blai es van beneir els aliments 

que hom portava tal i com és costum de fer 

aquest dia. A la foto podeu veure el Vicari fent 

aquesta benedicció en la missa d’Infants. 

     

 

 

     El diumenge dia 4 vam poder assistir a l’última 

representació dels Pastorets del Vendrell. Els cate-

quistes van acompanyar els infants de Primera Com-

unió a l’espectacle. A la fotografia podeu veure el 

grup preparats ja per gaudir de la funció. 

Ordenació Diaconal 
 

    Amb goig us fem saber que l’Arquebisbe Jaume ha decidit ordenar de Diaca el nos-

tre seminarista Antonio Rodríguez Moreno. L’ordenació es farà a la nostra parròquia 

del Vendrell el Diumenge del Bon Pastor, 22 d’abril, a les 18:00. 

    Tanmateix s’ha decidit que la Trobada de Cristians d’enguany es faci coincidir amb 

aquesta ordenació. Més endavant ja donarem els detalls d’aquesta celebració però ja 

ens podem guardar la data i encomanar amb alegria a l’Antonio. 



Col·lecta de 

Mans Unides 
 

     En el mes de febrer 

se celebra la Campanya 

contra la fam en el món 

que organitza Mans Uni-

des. Amb els donatius 

que es recullen es po-

den finançar projectes 

de desenvolupament 

humà en el Tercer Món. 

Aquest diumenge dia 11 

farem a la Parròquia la 

col·lecta de Mans Uni-

des. Trobareu als bancs 

els sobres per a poder 

fer el vostre donatiu. 

    També us recordem 

que el Sopar de la Fam 

d’enguany serà el diven-

dres 9 de març on tam-

bé podrem col·laborar en 

la realització d’algun 

d’aquests projectes pre-

vistos. 

Defuncions 
 

Gener: Dia 25: Elvira Sobrado Veiga.– Dia 

29: Julio del Valle Valcárcel; Rosa López 

Aguilar.– Dia 30: Maria Dolores Sangenís Cal-

ba.– Dia 31: Carmen Monge Navarro; Teresa 

Palau Güell. Febrer: Dia 5: Maria Paz López 

Valenzuela.  
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Febrer: Dia 4: John Martín López. 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Diumenge 18: Pro populo; Miquel Gatell Je-

ner (aniversari); José María Isac Aguilar; Ac-

ció de gràcies.– Dilluns 19: Rosa Güixens, 

espòs, fill i nét; Josep Mascaró Vendrell (32è 

aniversari).– Dimarts 20: Lluís Hernández i 

Josepa Chíes;  Lluís Palau Güell i Lluís Palau 

Martínez; José María Isac Aguilar; Joan Va-

llverdú Escarrà (2n aniversari).– Dimecres 

21: Jaume i Anton Güell i Família.– Dijous 

22: Acció de gràcies.– Divendres 23: Per les 

ànimes del purgatori.– Dissabte 24: Intenció 

particular. 
 

Via Crucis: Enric Orpinell i Família. 
 

 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 11: Pro populo; Maria Mercader 

català; Daniel García García (als dos mesos 

de la seva mort); Carlos Costas Lombardía.– 

Dilluns 12: Per les ànimes del purgatori.– 

Dimarts 13: Jordi Montserrat Roig; Josefina 

Ribas Palau.– Dimecres 14: Per les ànimes 

del purgatori.– Dijous 15: Família Rovira 

Costas.– Divendres 16: Josep Maria Jané i 

Mercè Berga.– Dissabte 17: Josefina Cardó 

Soler; Josep Rovira Esteve (7è aniversari); 

Maria Rigol Vives (3r aniversari); Josep 

Ribas Canals. 
 

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

Ser Subscriptor de la 

Parròquia 
    Us demanem que us feu 

col·laboradors econòmics de 

la Parròquia fent una subs-

cripció. Amb la quantitat i 

periodicitat que més us con-

vinguin. Demaneu-nos infor-

mació. Moltes gràcies! 

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. 

Recés 
     El dijous dia 15 es farà el recés 

de pregària de les 16:30 a les 

17:30 a la capella del Santíssim. 

Predicarà la meditació Mn Joan 

Maria Padrell.  

Missa Familiar 
     Amb motiu de la Quaresma, el 

diumenge dia 18 tindrem la missa 

Familiar amb els infants i pares de 

tots els nivells de Catequesi. Serà 

a les 12 del migdia. 

Recés Arxiprestal 
 

     El Recés Arxiprestal de Quaresma té lloc el pri-

mer diumenge de Quaresma que és el proper diu-

menge 18 de febrer. És una tarda de recés compar-

tit amb totes les parròquies de l’Arxiprestat. Una 

estona de pregària i reflexió per començar a viure 

intensament el temps quaresmal. Es fa a la Parrò-

quia del Vendrell. Comença a les 17:30 amb la pre-

gària solemne de Vespres, Exposició del Santíssim. 

Predicarà Mn Lluís Noguero, rector de l’Arboç, Be-

llvei i Banyeres. El recés acabarà amb el Via Crucis 

Arxiprestal en el que les reflexions de les estacions 

aniran a càrrec de cada parròquia de l’Arxiprestat. 

Animeu-vos a venir. 

 

Nota: La missa del diumenge al vespre es farà des-

prés del Via Crucis, per aquest motiu és possible 

que es retardi una mica. 

Via Crucis 
 

     Durant la Quaresma es fa a la parròquia el res 

del Rosari i Via Crucis el Dimecres de Cendra i els 

divendres i diumenges. El rosari començarà a les 

18:25 a l’altar major i que la missa serà a continua-

ció del Via Crucis (excepte el diumenge dia 18 que 

hi ha l’horari propi del recés arxiprestal). 

     Podeu participar del Via Crucis amb la preparació 

de la reflexió d’alguna de les estacions. Els qui vul-

gueu fer alguna estació comunique-ho a la Lola Ja-

ner (tel. 977662715). Recordeu que les reflexions 

han de ser breus. 

Dimecres de Cendra 
 

     La Quaresma comença amb la celebració del 

Dimecres de Cendra amb la imposició de la cendra 

al cap com a signe d’humilitat i d’esperit de conver-

sió. Serà en totes les misses del dia. A la tarda a les 

18:25 quan comença el rosari els Campaners faran 

el toc d’anunci de l’inici de la Quaresma. 

     Recordeu que el dimecres de Cendra i Divendres 

Sant són dies de dejuni i abstinència de menjar 

carn i tots els divendres són dies d’abstinència. 

També és bo fer pregària participant dels recessos i 

xerrades quaresmals. També cal viure la caritat par-

ticipant, per exemple del Sopar de la Fam. 

Reunió de Litúrgia 
     Per tal de preparar tots els as-

pectes litúrgics de les celebracions 

quaresmals, el dilluns dia 12 es 

farà la reunió dels responsables 

de litúrgia de la Parròquia. Es farà 

a la rectoria a les 20:00.  

Reunió de Confraries 
     També ens reunirem tots els 

responsables de les Confraries de 

la Parròquia per tal de fer els pre-

paratius de la celebració de la Pro-

cessó del Silenci del Divendres 

Sant. La reunió es farà a la recto-

ria el dimecres 21 a les 20:00.  

Dia del malalt 
     L’onze de març, festa de la Ma-

re de Déu de Lourdes, és el dia del 

malalt. Tot i així traslladem la cele-

bració comunitària de la Santa 

Unció al 17 de juny perquè fa més 

bon temps. A les Residències, pe-

rò, ho fem en les misses d’aquest 

mes de febrer. 

Formació de voluntaris 

de Càritas 
     El dimecres dia 14 es farà un 

curset de formació destinat als 

voluntaris de Càritas. Es farà a la 

rectoria de les 9 a les 13:00. 


