
Trobada de Cristians 

i ordenació diaconal 
 

 

       Enguany s’avança la Trobada de Cristians a l’abril 

per fer-la coincidir amb l’ordenació Diaconal del nos-

tre seminarista Antonio Rodríguez Moreno. Des del 

Consell Arxiprestal vam veure amb encert fer la Troba-

da Arxiprestal aquest dia ja que una ordenació és un 

acte eclesial important per tot l’Arxiprestat. Per això 

vam veure bé que les parròquies del Baix Penedès 

poguessin participar de la festa d’una ordenació. Així 

doncs la Trobada de Cristians d’enguany es farà al 

Vendrell el 22 d’abril per la tarda. L’inici de la Trobada 

serà a les 16:30 amb una conferència sobre el ministeri del diaconat. Aquesta xerrada 

anirà a càrrec de Mn Aureli Ortín diaca de Barcelona. Ell és el diaca permanent més antic 

de Catalunya. Aquesta conferència es farà a la capella del Santíssim de la nostra Parrò-

quia. Aquest dia per la tarda, la capella del Santíssim tindrà el sagrari buit perquè a conti-

nuació serà el lloc on es revestiran els preveres i diaques concelebrants i, naturalment, el 

Sr Arquebisbe que presideix la celebració i que serà el qui ordenarà a l’Antonio. 

L‘Eucaristia d’ordenació serà a les 18:00. 

     Un cop ordenat diaca, l’Antonio serà nomenat diaca de la parròquia de Sant Salvador 

del Vendrell per més endavant ser ordenat prevere segurament a la Catedral de Tarragona 

tal i com es costum de fer-ho. Llavors l’Antonio passarà a ser vicari de la parròquia. Amb 

goig i agraïment rebem aquesta ordenació al servei de la nostra parròquia. 

     Com ja sabeu el nostre vicari Mn Clemente Lucena Gómez deix la nostra parròquia per 

tornar al Brasil on treballarà pastoralment en una parròquia de la perifèria de Sao Paulo. 

La seva marxa després de quatre anys amb nosaltres serà el proper juliol. 

     Encomanem amb la pregària totes aquestes activitats: La Trobada de Cristians, el nou 

destí de Mn Clemente i l’ordenació diaconal de l’Antonio. 

     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 8 al 21 d’abril de 

2018 

Número  440 

 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: 

20:00 (català). 

Dies festius:  

10:30 (català). 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Amb un cop d’ull... 
 

     Dels actes que s’han fet a la Parròquia durant 

aquests quinze dies passats cal destacar la Setma-

na Santa que gràcies a Déu hem pogut celebrar 

amb molta dignitat i solemnitat. De ben segur que 

totes les celebracions ens han ajudat a aprofundir 

en el misteri de la mort i resurrecció de nostre Se-

nyor Jesucrist. En les fotografies hem escollit el moment de la benedicció de Rams que 

cada any és l’acte més multitudinari omplint la plaça de gom a gom. També hem posat 

fotografies de la Processó del Silenci en les que destaquem el Pas del Sant Sepulcre que 

enguany ha estat degudament restaurat i una imatge del final de la processó en el que 

s’adora la imatge del Crist a la Creu. Aprofitem per donar les gràcies a totes les Confraries 

i a tots els qui heu col·laborat per a fer possible cadascun dels actes religiosos de la Set-

mana Santa. 



Obres 

Parroquials 
 

     A partir d’ara troba-

reu disponible a la carte-

llera de l’església un pa-

nell informatiu sobre les 

obres de la teulada que 

en breu començarem. 

Aquest cartell l’anirem 

actualitzant a mesura 

que avancin les obres. 

També trobareu infor-

mació dels donatius que 

ens van arribant. 

     Cada tercer diumen-

ge de mes dedicarem la 

col·lecta de les misses a 

les obres. Trobareu so-

bres preparats per fer el 

donatiu. La propera 

col·lecta serà el diumen-

ge 15 d’abril. 

     També us preguem a 

tots la màxima divulga-

ció convidant a particu-

lars, empreses i entitats 

que puguin col·laborar. 

(8è aniversari); Lluís Palau Güell i Lluís Palau 

Martínez.– Dissabte 21: Jaume i Anton Güell i 

Família. 
 

Defuncions 
 

Març: Dia 24: Maria Josefa Gordillo Zambra-

no; Cosme Perea Peña.– Dia 28: Antonio Gar-

cía Vegas; Juliana Muñoz Serrano.– Dia 30: 

Francisca Alcaide Cordón.– Dia 31: Jaume 

Ruart Güixens. 
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 

Josefina Ribas Palau.– Dissabte 14: Intenció 

particular. 
 

Diumenge 15: Pro populo; Família Rovira 

Costas; Maria Cuéllar i Salvador Porlan; Di-

funts de la Confraria Jesús de Natzaret.– Di-

lluns 16: Acció de gràcies.– Dimarts 17: Jo-

sefina Cardó Soler; Enrique Pérez Boluda; 

Elvira Subirats Casas.– Dimecres 18: Acció 

de gràcies.– Dijous 19: Josepa Recasens Rius 

(18è aniversari); Estanis Orpinell Serramià (4t 

aniversari).– Divendres 20: Jaume Díaz Miró 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 8: Pro populo; Nieves Mestres 

Garriga (al mes de la seva mort); Maria Cu-

éllar i Salvador Porlan; Cristóbal Rubio Cor-

balán (11è aniversari), Joan Plana i Pepita 

Domingo.– Dilluns 9: Josep Nin Bargallo 

(aniversari).– Dimarts 10: Felisa Corpas 

Corpas; Ezequiel Jané Palau.– Dimecres 11: 

Maria Mercader Català; Jaume Costa Ra-

mon; David Jesús Blanch Descarrega.– Di-

jous 12: Acció de gràcies.– Divendres 13: 

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 dia 19 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. 

Concert a Montserrat 

de l’Orfeó Parroquial 
 

     Aquest diumenge dia 8 d’abril 

el nostre Orfeó interpretarà un 

concert a la Basílica de Montserrat 

a les 16:30. Cantaran la Missa 

Brevis a Santa Rosalia obra com-

posada per Albert Solé. Tot i que 

l’autocar ja no té places disponi-

bles qui vulgui pot assistir-hi per 

mitjans propis. 

Primeres Comunions 
     El mes d’abril comencen les tandes de Primeres 

Comunions els dissabtes a les 19h i els diumenges 

a les 12h. No tots els caps de setmana hi ha comu-

nions. Publiquem a continuació les tandes que te-

nim previstes: 

 Dissabtes: 5, 12 i 26 de maig. 

 Diumenges: 22, 29 d’abril i 6, 13, 27 de maig. 

     Recordeu que els infants que fan la Comunió 

hauran de venir a la preparació el dimecres, dijous i 

divendres abans del dia que fan la Comunió a les 

18:30. 

    Festa de la Divina 

Misericòrdia 
 

     El Papa sant Joan Pau II va 

instituir la festa de la Divina Mi-

sericòrdia en el segon diumenge 

de Pasqua per tal de donar re-

lleu a aquesta devoció tan este-

sa i popular i que va difondre 

santa Faustina Kowalska a cau-

sa de les revelacions que va 

rebre del mateix Crist sobre la Misericòrdia Divina. 

     A la nostra parròquia ja fa temps que es venera 

la imatge de la Divina Misericòrdia a l’entrada de la 

Capella del Santíssim i que, aquest diumenge, pre-

sidirà la capella del Santíssim. També és costum 

cada any de celebrar l’acte d’oració a la Divina Mi-

sericòrdia propi d’aquesta festa. Així doncs, aquest 

diumenge dia 8 ho celebrarem a les 15:00 amb 

exposició i benedicció del Santíssim i la pregària de 

la Coroneta a la Divina Misericòrdia. (Es fa a les tres 

de la tarda perquè va ser l’hora de la mort de Je-

sús). Us convidem a aquesta estona de pregària i 

adoració. 

Café amb el Mossèn 
      

     Una nova sessió de les tardes 

de tertúlia amb els mossens en el 

que es parla de temes de la fe 

cristiana. És adreçat especialment 

als pares de la catequesi. Es fa a 

la sala d’actes de la rectoria de 

dilluns a dijous la setmana del 16 

d’abril a les 17:30 fins les 18:30. 

Missa Familiar 
      

     Amb motiu del temps de Pas-

qua celebrarem una missa familiar 

amb els pares i infants de la cate-

quesi. Aquesta eucaristia se cele-

brarà el diumenge dia 15 a les 12 

del migdia. 

Vetlla a Montserrat 
 

     Amb temps recordem que, com cada any, les 

parròquies de l’Arxiprestat anirem el dia 26 d’abril a 

la Vetlla de Santa Maria de Montserrat. Apunteu-vos 

dient-ho a la Meritxell Nin (tel. 620586937). El preu 

de l’Autocar és de 13 euros. Sortirà de l’estació d’-

autobusos del Vendrell a les 18h amb una altra pa-

rada a Sant Jaume dels Domenys. El sopar se l’ha 

de portar cadascú. Tornarem després de la Vetlla 

que acostuma a acabar poc després de mitjanit. 

Reunió de Pares 
 

     Per tal de preparar els detalls 

relatius a la celebració de les Pri-

meres Comunions convoquem a 

una reunió als pares dels infants. 

Serà el dimarts 17 d’abril a les 

20:00 a la mateixa església parro-

quial. 


