Número 438
Del 11 al 24 de març
de 2018
 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
Reparació de la teulada
Recentment es van descobrir greus desperfectes en les bigues de la teulada de la nau
central de la nostra església parroquial. Hi ha més d’una dotzena de bigues que estan
podrides i que urgeix substituir-les ja que de no fer-ho hi hauria més endavant perill que la
teulada cedís. A principis de curs el Consell Parroquial va prendre la decisió de començar
aquestes obres. Per tal d’obtenir els permisos de l’Arquebisbat es van presentar tres pressupostos. Els tècnics de l’Arquebisbat han trigat a donar la resposta, però finalment donen el vist i plau tècnic per a fer aquesta obra.
Així doncs, començarem en breu a fer aquestes necessàries reparacions substituint
les bigues afectades. El treball es durà a terme sota la teulada i no afectarà a l’interior de
l’església. Per aquest motiu mentre durin les obres no caldrà interrompre les celebracions
i l’església podrà seguir amb el seu ritme diari. La despesa d’aquesta obra és molt alta
per a les possibilitats econòmiques de la parròquia. El pressupost de l’obra sumant l’IVA
és de 52.201,82 euros. Això implicarà un gran esforç de la Parròquia per a fer front a
aquesta despesa.
Cal, per tant, iniciar una campanya per obtenir els recursos econòmics que necessitem.
És important que tots ens hi impliquem en aquesta reparació ja que l’església és la casa
de tots i hem de sentir com a pròpia aquesta necessitat. Des d’aquest Full i altres mitjans
us anirem informant tant del progrés de les obres com de les diferents activitats de campanya que anirem proposant. Necessitem la generositat de tots i també us demano que
feu difusió d’aquesta obra de reparació de la nostra teulada per tal que puguem tenir la
col·laboració d’entitats o empreses de les que en tinguéssiu contacte. També estem
oberts a escoltar els vostres suggeriments i propostes que ens poguessin ajudar.
Ja des d’ara us dono les gràcies –fins i tot ja hi ha qui ens ha fet arribar algun donatiu
amb aquesta intenció– per la col·laboració en aquest projecte necessari. Durant molts
segles cada generació ha demostrat l’estimació per l’església del Vendrell tenint-ne cura
del seu manteniment i estat. Això ha fet que l’edifici perduri fins l’actualitat i puguem fruirne. Recordeu que l’any passat el nostre temple parroquial va ser designat com a Tresor
Cultural del Vendrell. També la nostra generació tenim el compromís de mantenir la nostra
església pel bé dels qui vindran. Fem-nos tots protagonistes d’aquest compromís.
Mn Joan Maria Padrell Benet

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)

Amb un cop d’ull...

- Diumenges, 13h:

Fenomenal i exitós va ser el Sopar de la
Fam d’enguany que es va fer divendres dia 9.
Com podeu veure a la fotografia les taules són
Xerrada de preparació.– Primer
dissabte de cada mes a les 17h plenes de participants d’aquest sopar benèfic
a favor de Mans Unides. Les responsables de
SANT SALVADOR DE MAR Mans Unides del Vendrell van exposar els projectes de desenvolupament en el Tercer Món i que els assistents van escollir per a dur a terme amb
els beneficis dels donatius rebuts en aquesta campanya. Gràcies a tots per participar! Gràcies mans Unides!
1r, (sense Missa en català)
2n, (sin Misa en castellano)

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

Aquesta altra foto correspon als cultes a Nuestro Padre
Jesús de las Penas que va tenir lloc el cap de setmana passat.
Al costat de la imatge podeu veure el “Sayo” que es va beneir i
que ha estat una donació per guarnir la imatge de la Mare de
Déu quan surt en la processó.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Festa de Sant Josep

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 dia 15 tindrem el recés del
tercer dijous de mes. La meditació
anirà a càrrec de Mn Joan Maria
Padrell. L’horari és de les 16:30 a
les 17:30.

CARITAS PARROQUIAL

El dimarts dia 13 tindrà lloc una
roda de Premsa per presentar els
actes de la Setmana Santa del
Vendrell, especialment les processons. Hi assistiran els representants de la Hermandad i el nostre
rector. Això es farà a la sala de
plens de l’Ajuntament a les 18:30.

Sant Josep és el patró universal de l’Església.
Per això la seva festa se celebra amb solemnitat
encara que es fa dins la quaresma. Aquesta festa
és sempre de precepte però al no ser aquí festiu,
l’Arquebisbe dispensa del precepte als qui no puguin assistir-hi. A la parròquia celebrarem les misses de Sant Josep el dilluns dia 19 a les 8 del matí i
a les 19:30 de la tarda.
Felicitem a tots
aquells que celebreu
la vostra onomàstica
aquest dia i a tots els
qui sou pares. Felicitem el sant de Mn
Josep Maria Barenys i
de Mn José Antonio
Fernández. Per molts
anys.

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.

Horaris de
Setmana Santa
El cap de setmana
vinent publicarem el Full
Informatiu especial de
Setmana Santa en el
que hi trobareu tots els
horaris de les celebracions de Setmana Santa.
Aquest full també estarà
penjat en forma de cartell a l’entrada de l’església i al nostre web.
També trobareu a les
botigues el cartell de
Setmana Santa de la
parròquia que enguany
té la fotografia del grup
dels Armats que l’any
passat van complir 25
anys. Si algú vol aquest
cartell el pot demanar.

Roda de Premsa

Concert a Montserrat
de l’Orfeó Parroquial
El diumenge 8 d’abril el nostre
Orfeó farà un concert a la Basílica
de Montserrat a les 16:30. Cantaran la Missa Brevis a Santa Rosalia d’Albert Solé. Per aquest motiu
s’ha organitzat un autocar que
sortirà del Vendrell a les 8:30 i
tornarà després del concert. El
preu de l’autobús és de 10 euros.
Per apuntar-vos podeu adreçar-vos
a la Biblioteca Terra Baixa o per
watsap al 649747949.

Concert d’Orgue
El divendres 16 de març tindrà
lloc el Concert d’Orgue. Amb el títol
Sons de Passió interpretarà junt
amb l’orgue l’Agrupación Musical
Vírgen del Consuelo. En acabar el
concert es destinaran els donatius
rebuts a la Creu Roja per la compra d’aliments infantils. El concert
es farà a l’església parroquial a les
20:30.

Festa de la
Mare de Déu de la Soledat.
La Confraria de la Mare de Déu de la Soledat
sempre celebra la seva festa el divendres abans de
Setmana Santa anomenat Divendres de Dolor. Enguany serà el divendres 23 de març. La missa del
vespre se celebrarà a l’altar major amb presència
de les confrares. En acabar, la Confraria farà un
sopar de germanor.

Xerrades Quaresmals
Ens queda encara la segona xerrada Quaresmal
que serà aquest proper dimarts dia 13. Enguany fa
la reflexió el Pare Marcelo de Oliveira del Brasil que
és sacerdot de la Comunitat Palavra Viva de Tarragona. Es farà als baixos de la rectoria a les 20:30
amb el títol de la conferència: “La reconciliación
sacramental y sus frutos: Tres pilares sólidos de la
espiritualidad cristiana”.
Recomanem a tots assistir a aquest conferencia
que serà de profit per la nostra reflexió en aquest
temps de quaresma.

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

Intencions de les misses
Diumenge 11: Pro populo; Maria Mercader
català; Família Altet Font; Antonio Llevadias Ferrer (als 6 mesos de la seva mort); Andreu Cañellas i Àngela Pey; Josep Riambau
Colet i Teresa Llansà Socias; Maria Llansà
Socias; Ramon Vives i Assumpció Vidal;
Josepa Vives Borràs; David Blanch Desvarrega (al mes de la seva mort).– Dilluns 12:
Dolors Soler Solé; Josep Guasch Coll.– Dimarts 13: Josefina Ribas Palau.– Dimecres
14: Joan Ballart i Dolors Ferrer; Mercé Madriles Izquierdo (42è aniversari); Matilde
Timoneda i Ramon Timoneda Marimon.–
Dijous 15: Pilar Heras Allué (aniversari);
Ireneo Villaver (1r aniversari) i Maria Fe

Villaver; María Isabel Guzmán Bello; Família
Rovira Costas.– Divendres 16: Per les ànimes
del purgatori.– Dissabte 17: Josefina cardó
Soler; Josep Guitart Guitart; Jovita Olivé Plana; Josep Ribas Canals.

Lluís Palau Martínez.– Dimecres 21: Jaume i
Anton Güell i Família.– Dijous 22: Paco Carné
i Josepa Nin.– Divendres 23: Maria Batet Rull
i Família.– Dissabte 24: Demetri Hernández
Ramon (aniversari); Felisa Corpas Corpas;
Manuel Otero i María de la Sierra Corpas CorDiumenge 18: Pro populo.– Dilluns 19: Josepas.
fina Cardó Soler; Josep Caralt, fill i net; Josep
Díaz Miró; Pepita Soler Bruna; Josep Ollonar- Via Crucis: Família Orpinell Serramià.
te Guasch; José Escalera Mendoza i MagdaleDefuncions
na Alcaraz; Josepa Rossell; Josep Julivert Fernández; Maria Vidiella Alberich i Josep Ra- Febrer: Dia 24: Jovita Pallaruelo Zamora.–
mon Julivert Vidiella; Família Figueras Mit- Dia 27: Soledad Ramírez Hidalgo.– Dia 28:
jans; José Romeu Armengol; Josep Riambau Juan Castillo García.– Març: Dia 4: Ana MaColet i Teresa Llansà Socias; Josepa Vives ria Aixalà Martorell.
Borràs; Josep Abante i Carme Bergés
(aniversari).– Dimarts 20: Lluís Palau Güell i Preguem Déu per les seves ànimes.

