Número 441
Del 22 d’abril al 5 de
maig 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.

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Trobada de Cristians
i ordenació diaconal
Com ja sabeu celebrem aquest diumenge 22 d’abril la Trobada de Cristians de l’Arxiprestat del Baix Penedès al Vendrell fentla coincidir amb l’ordenació Diaconal del nostre seminarista Antonio Rodríguez Moreno. Per aquest motiu la Trobada de Cristians
tractarà el tema del diaconat. Aquest és l’horari de la Trobada:
 A les 16:30 tindrà lloc 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 Parròquia. Aquest dia per la tarda, la capella del Santíssim
tindrà el sagrari buit perquè a continuació serà el lloc on es revestiran els preveres i diaques concelebrants.
 A les 18:00 solemne missa d’ordenació diaconal presidida pel Sr Arquebisbe Jaume Pu-

Mitja hora abans de les Misses.

jol Balcells. Ens acompanyaran en la celebració els seminaristes i altres diaques i preveres concelebrants. Recordeu que amb motiu de la missa d’ordenació, aquest diumenge no
se celebra la missa de les 19:30.

 Despatx parroquial

 Acabada la celebració hi haurà un aperitiu pels assistents que es farà als baixos de la

 Confessions

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

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).

rectoria C/ de Mar, 6. On tindrem ocasió de felicitar a l’Antonio per la seva ordenació diaconal.
Us convidem a tots a participar d’aquesta gran Trobada del nostre Arxiprestat. Amb goig i
agraïment a Déu rebem a l’Antonio com a diaca que es posa d’es d’ara al servei de la nostra parròquia. Com és costum se li farà un obsequi amb motiu de la seva ordenació. Tothom que ho vulgueu podeu participar en aquest obsequi. Ho podeu parlar amb Mn Joan
Maria Padrell. Encomanem amb la pregària l’ordenació diaconal de l’Antonio.
Mn Joan Maria Padrell Benet

Colònies d’Infants
Ja es poden fer les inscripcions per a les colònies d’Infants d’aquest estiu. Aquestes
convivències lúdico-formatives es faran del 27 al 30 de juny a una casa de colònies de
Cubelles. Podeu demanar informació a Mn Clemente Lucena. Recordeu que les places
són limitades.

Amb un cop d’ull...
El diumenge 8 d’abril el nostre Cor Orfeó Parroquial va interpretar un magnífic concert
al Monestir de Montserrat. A
la tarda van interpretar en la
mateixa basílica la Missa
Brevis de Santa Rosalia composada per l’Albert Solé. Per
aquest acte es va organitzar
uns autocars per poder assistir al concert. Podeu veure en
la fotografia un moment d’aquest concert als peus de la
Mare de Déu de Montserrat.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

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 3 de maig 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.

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.

Obres
Parroquials

Sant Jordi

Primeres Comunions
Tandes previstes de
Comunions d’enguany:

Primeres

 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 i assaig el dimecres,
dijous i divendres abans del dia
que fan la Comunió a les 18:30.

Curset prematrimonial

Aquest proper dilluns 23 d’abril és la festa de
sant Jordi, patró de Catalunya. Se celebrarà en totes les misses. Per la tarda, a la missa de les 19:30
es farà a l’altar major i en la celebració es beneiran,
com és tradició, les roses que hom porti. Novament
ens acompanyarà la Polifònica del Vendrell que cantarà el tradicional Himne de Sant Jordi.
Felicitem a tots els qui celebreu aquest dia la
vostra onomàstica, especialment a Mn Jordi Barenys.

Vetlla a Montserrat
Aquesta setmana anirem, amb les parròquies de
l’Arxiprestat, a la Vetlla de Santa Maria de Montserrat. Serà la nit del 26 d’abril. Us podeu apuntar mitjançant 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 parada 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.

Els dissabtes 22 i 29 d’abril es
fa una tanda dels cursets Arxiprestals prematrimonials. Es fan a la
Poc a poc anem re- sala d’actes de la rectoria de les
Romeria de maig
bent donatius per les 10 del matí fins les 13:30.
Ens reservem ja la data del 1 de maig, que enobres de la Parròquia. A
guany és dimarts, per poder participar del romiatge
dia d’avui hem rebut
que cada any tenim el costum de fer a l’ermita de
Final de curs
6.080 euros en els que
Sant Salvador de Mar. Sortirem els qui anem a peu
s’inclou la col·lecta que
dels Portants
a les 10 del matí de l’església parroquial. A les 11h
va ser de 1.155 euros.
hi haurà servei d’autobús a l’estació d’autobusos. A
El
grup
de
Portants
del
Sant
Gràcies a tots per la vosles 11:45 aproximadament tindrem la celebració de
Crist
celebrarà
un
dinar
de
final
de
tra generositat.
l’eucaristia a l’entorn de l’ermita que acabarem vecurs.
Serà
el
diumenge
dia
29.
Cada tercer diumennerant la imatge de la Mare de Déu de Sant Salvage de mes seguirem dedor de Mar. A la Parròquia no hi haurà misses
Reunió de Pares
dicant la col·lecta de les
aquest dia.
misses a les obres.
Ens trobarem amb els pares
Els tècnics ja han co- dels joves que enguany fan la ConMes de Maria
mençat a preparar el so- firmació. Serà el dimecres 2 de
ta-teulada per poder-hi maig a les 20:00 a la sala d’actes
Durant el mes de maig, juntament amb el rosari
pujar les bigues i prepa- de la rectoria. Les confirmacions que cada tarda es resa a la Capella del Santíssim
rar la zona per a treba- seran el divendres 18 de maig a abans de la missa, es resarà també la devoció del
llar-hi. Seguirem infor- les 19:00.
Mes de Maria.
mant.
Més informació a http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/

Intencions de les misses

queta Minguella; Maria Montserrat Torra JuliDefuncions
vert; Juan García Amézcua (al mes de la seva
Diumenge 22: Pro populo; Francisca Torres mort); Joan Palau.
Abril: Dia 6: Francisco Javier Borrego CarrásAlcaide i Francisco Carriet Varona; Maria
co.– Dia 7: José Antonio Rodríguez VillalgorCuéllar i Salvador Porlan; Frederic Porta Diumenge 29: Pro populo; Salvadora Merca- do.– Dia 8: Maria Montserrat Torra Julivert.–
Bardina; Joan Palau.– Dilluns 23: Jordi der, Josep i Anna Guivernau; Família Albe- Dia 14: Concepción García Sánchez; Francisco
Montserrat Roig; Maria Batet Rull (8è ani- rich Alsina; Maria Cuéllar i Salvador Porlan; Javier Ramírez Roca.– Dia 15: Carolina Becerversari) i Família; Dolors Pons Prades (10è Maria Romeu Gol (1r aniversari); Josep Fer- ra Rubí.
aniversari); Josep Cullaré Esteban (18è ani- rando Mateu (6è aniversari); Joan Palau.– DiPreguem Déu per les seves ànimes.
versari); Jordi Grau i Família Rubio Bonet; lluns 30: Josefina Cardó Soler; Josep Poch
Joan Palau.– Dimarts 24: Joan Palau; Per Burgués (3r aniversari); Joan Palau.– Dimarts
Baptismes
les ànimes del Purgatori.– Dimecres 25: 1: Família Rovira Costas; Joan Palau.– DimeJosé Ortega Sanz; Florencia Ramón Mañé; cres 2: Frederic Pellicer; Vicenta Berenguer
Abril: Dia 7: Jesús Bóveda Gutiérrez.– Dia 8:
Joan Palau.– Dijous 26: Joan Palau.– Di- Morata; Joan Palau.– Dijous 3: Joan Palau.–
Hugo Claverías Piñar; Daniel Galeote Gascón;
Divendres
4:
Mercè
Recasens
Rius;
Joan
Pavendres 27: Demetri Hernández Ramon;
Maria Montserrat Torra Julivert; Joan Palau. lau.– Dissabte 5: Acció de gràcies; Maria Logan Lara García.– Dia 14: Adrià Lamara
Ventura.
– Dissabte 28: Pau Rovira Nogués i María Montserrat Torra Julivert; Joan Palau.
Benvinguts a la Família cristiana!
Antònia Ribas Palau; Lluís Martorell i Enri-

