Número 439
Del 25 de març al 7
d’abril de 2018
 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Getsemaní

En l’Hora Santa del Dijous Sant contemplem
impressionats l’oració de Jesús a Getsemaní. Allí
ens atrevim a guaitar plens de vertigen en les hores
Dies festius:
d’amargura humana de Jesús. Però, si ens hi abo9h.
quem bé hi trobarem la pau inefable de l’ànima del
10:30 (castellano),
Senyor perquè compleix la voluntat santa del seu
12h i 19:30.
Pare. Són hores aquestes, les de la pregària de JeDies feiners:
sús a l’hort, que arriben molt a fons en l’esperit del
8h (laudes i missa)
cristià. Ens pensem que en l’Hora Santa acompa19:30 (vespres i missa)
nyem Jesús en aquella oració però és ell, el Mestre,
Capella de Fàtima:
el qui va voler resar amb els homes i pels homes en
8h (1r dissabte de mes)
el moment més culminant de la seva entrega redemptora. És ell qui ha volgut acompanyar-te a tu, pregar amb tu que t’adreces a Déu su Rosari
plicant-li la salvació. Així, a Getsemaní, trobarem Jesús que ens mostra la força divina del
Tots els dies a les 19h
seu amor als seus germans els homes i, alhora veurem Jesús mostrant-nos en extrem la
A Fàtima, diari a les 10:30.
nostra feblesa i debilitat alhora de pregar quan ell ens ho suplica però quedem adormits
A la creu, dia 14 a les 16h.
com els apòstols aquella nit.
 Confessions
Fiquem-nos a Getsemaní. Nosaltres també hi som, ja que Jesús pregava intensament
Mitja hora abans de les Misses. per nosaltres. Hi som adormits, però hi som. I Crist ens demana senzillament “pregueu i
vetlleu amb mi”. Allí aprenem a pregar. Santa Teresa ens diu: “En especial me hallaba
 Despatx parroquial
muy bien en la oración del Huerto. Allí era mi acompañante. Pensaba en aquel sudor y
Dilluns, dimecres i divendres a
les 20:00.
aflicción que allí había tenido... Deseaba limpiar aquel tan penoso sudor... Muchos años,
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
las más noches antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios,
Rector, Mn Joan Maria Padrell
siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto... Y tengo para mí que por
977661419—686834786
Diaca, Mn José Antonio Fernán- aquí ganó muy mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era.”
L’agonia de Getsemaní posseeix una força extraordinària que ens interpel·la: Jesús sodez 606112025
freix per complir la voluntat del Pare... I jo, que vull complir també la Santíssima Voluntat
Mn Clemente Lucena Gómez
977181090—601138164
de Déu seguint els passos del Mestre ¿podré queixar-me si trobo com a company de camí
Mn Josep Maria Barenys
el sofriment? Com diu Sant Josepmaria Escrivà: “Constituirá una señal cierta de mi filiaci977660148—666538010
ón, porque me trata como a su Hijo. Y, entonces, como Él, podré gemir y llorar a solas en
Mn Jordi Barenys 977660148
mi Getsemaní, pero, postrado en tierra, reconociendo mi nada, subirá hasta el Señor un
parroquiavendrell@yahoo.es
grito salido de lo íntimo de mi alma: ¡Padre mío, Abbá!
http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/
I llavors serem apòstols, però no apòstols adormits sinó apòstols que vetllen, portadors
 Baptismes
de Crist i de la seva pasqua per tal de conèixer-lo i donar-lo a conèixer.
- Dissabtes, 18h:
Bona Pasqua de Resurrecció a tots!
(No n’hi ha de vigília en dia de
precepte)

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 Benet

Amb un cop d’ull...
Un grup nombrós d’infants que enguany fan la
primera Comunió es van aplegar en la Trobada
Arxiprestal de Comunió. Són infants de totes les
parròquies dels nostre Arxiprestat. La Trobada es
va fer el dissabte 17 de març a l’ermita dels Arquets. Ho podeu
veure a la fotografia del costat.
En aquesta foto podem veure un moment de les Conferències Quaresmals que organitza l’Arxiprestat. Va ser el
Padre Marcelo que és sacerdot de l’església de Sant Antoni
de Tarragona qui va predicar les xerrades. Va ser a la sala
d’actes de la rectoria del Vendrell.

Ser Subscriptor de la
Parròquia
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!

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.

Horaris de
Setmana Santa
Ja teniu publicat a la
vostra disposició 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 (el podeu fotografia amb el mòbil per
tenir els horaris) 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.

Setmana Santa

Recés
El dia 5 tindrem el recés del
primer dijous de mes. La meditació anirà a càrrec de Mn Clemente
Lucena. L’horari és de les 18:30 a
les 19:30.

Trobada de catequistes
Com fem cada any els catequistes de tots els nivells ens trobarem
per celebrar la Pasqua. Aquest
encontre es farà el dimarts 27
(dimarts Sant) a les 16:00 a la
sala d’actes de la rectoria.

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.

Via Crucis Jove
El dimarts Sant tindrem el Via
Crucis Arxiprestal de Joves. Enguany es farà amb el recorregut de
l’església parroquial de Banyeres
fins lésglésia parroquial de l’Arboç.
Començarà a
les 21:45.
Pot venir tothom que ho
desitgi.
Cal venir
amb calçat
per caminar i
llanterna.

Podeu portar abans del dijous, les palmes per decorar el Monument. Si les voleu recuperar després
cal que hi poseu el vostre nom.


Els ciris per la processó del Silenci es posaran a la
venda el dijous al sortir de missa de les 18h fins les
20h, divendres després del Via Crucis i per la tarda
abans de les celebracions. Preu: 6 i 10 euros.


El Monument del Dijous Sant romandrà obert al
culte durant el Divendres al matí fins la celebració
de la Mort del Senyor per la tarda. Llavors el sagrari
quedarà buit. La reserva del Santíssim es guardarà
a porta tancada en la capella de la Puríssima fins la
Vetlla Pasqual. Durant aquest dia, mort i sepultura
del Senyor no hi ha culte eucarístic.


Mireu de guarnir els balcons amb llums per on
passi la processó del Divendres Sant.


El divendres Sant no es fan els tocs de campanes.
Les celebracions seran avisades amb el toc dels
carraus.


Dilluns de Pasqua només s’obrirà l’església parroquial en les hores de les misses (10 i 19:30).


Amonestacions
Publiquem els següents enllaços previstos:
Pablo Carrasco Sancho amb Silvia Caravaca Viñas,
el 18 de maig a Montferri.
David Miquel Jiménez amb Esther Cano Domínguez, el 2 de Juny a Sabadell.
Luís Alberto Serrano Humanes amb María Carmen
Blázquez Rivera, el 30 de juny a Montferri.
Adrián Piskalla amb Patricia Rodríguez Pérez, el 6
de juliol a Montferri.
Juan Luís Robles Gracia amb Ana Domínguez González, el 7 de juliol al Vendrell.
Isaac Mañé Vega amb Maria Cristina Girona Benítez, el 14 de juliol al Vendrell.
Daniel Garrido Cid amb Núria Saperas Ribas, el 14
de juliol a Roda de Barà.
Jordi Daniel Salvador Farré amb Patricia Vega Pardo, el 27 de juliol a Castelldefels.

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

Intencions de les misses

Mercader, Josep i Anna Guivvernau; Manuel Rodríguez; Josep Totusaus Rovira.
Galeano Hernádez.– Divendres 30: Divendres
Via Crucis: Família Orpinell Serramià.
Diumenge 25: Pro populo; Família Pellicer Sant.– Dissabte 31: Dissabte Sant.
Castillo; José Ortega Sanz; Enrique ManzaDefuncions
no (30è aniversari) i Dolores Montes; Fran- Diumenge 1: Pro populo; Frederic Pellicer;
cisco Linares i Dolores Manzano; Eugeni Família Rovira Costas; Maria Cuéllar i Salva- Març: Dia 7: José Ramon De la Vega Huedo.–
Calvete i Paquita Bartomeu; José Manzano; dor Porlan; Clarita Macías Santillán (38è ani- Dia 11: Ramon Sansó Galià.– Dia 14: Jaume
Jovita Pallaruelo Lamora (al mes de la seva versari); Óliver Mera Macías (14è aniversari); Vives Lozano.– Dia 15: José Ruiz Bermejo;
mort); Maria Cuéllar i Salvador Porlan.– José Ábalos Perálvarez (3r aniversari).– Di- Isabel Valencia Marín.– Dia 19: Mercedes RoDilluns 26: Intenció particular.– Dimarts lluns 2: Amelia Orpinell Congost (20è aniver- dríguez Anguita.– Dia 20: Juan Iglesias Rodrí27: Família Perelló Timoneda; Daniel Gar- sari).– Dimarts 3: Família Calbó Chaparro.– guez; David Jiménez Pastor.– Dia 21: Faustino
cía García (als 3 mesos de la seva mort).– Dimecres 4: Acció de gràcies.– Dijous 5: In- Gutiérrez de la Haz.
Dimecres 28: Pau Rovira Nogués i Maria tenció particular.– Divendres 6: Benvingut Preguem Déu per les seves ànimes.
Antònia Ribas Palau.– Dijous 29: Salvadora Magriñà Boada.– Dissabte 7: Família Álvarez

