Número 442
Del 6 al 19 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.

 Confessions

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Agraïment per l’ordenació diaconal
El passat dia 22 d’abril, diumenge del Bon Pastor, vaig tenir el goig de rebre de mans
del nostre arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol, l’orde del diaconat a la Parròquia de Sant
Salvador del Vendrell. La celebració va comptar amb l’assistència de preveres, formadors,
companys seminaristes, autoritats, familiars i amics. L’ordenació va escaure en el diumenge en què se celebra la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. Precisament una
data assenyalada per a recordar-nos la importància d’esdevenir pastors al servei del poble
de Déu, un programa per a desplegar i exercir durant tota la vida. Aquell dia va ser molt
significatiu per a mi, perquè vaig percebre de manera especial, com mitjançant l’acció de
l’Esperit Sant, es genera Església, amb la incorporació d’un nou membre ordenat.
Expresso el meu sincer agraïment al conjunt dels feligresos perquè he estat ben acollit
i estimat des del primer dia i vaig comptar amb la vostra presència acompanyant-me en la
cerimònia de la meva ordenació. Les vostres constants mostres d’afecte són les que em
donen força per a exercir amb il·lusió i força renovada cada dia el meu ministeri per anarme configurant cada vegada més a Crist servidor en vista a arribar a esdevenir, més endavant, sacerdot al servei de l’Església.
Moltes gràcies a tots. Em teniu enterament al vostre servei.
Mn. Antonio Rodríguez

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

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).

Amb un cop d’ull...
El passat dia 1 de maig es va fer la tradicional romeria a Sant Salvador de Mar. El
temps inestable va fer que haguéssim de celebrar la missa a l’església gran de Sant Salvador de Mar i no a l’ermita. Podeu veure dues fotografies d’un moment de la missa i de
la benedicció de les coques que es reparteixen al final.

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 17 de maig 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
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.

Primeres Comunions
Les tandes que queden de Primeres Comunions són:

Festa de la
Mare de Déu de Fàtima
Cada mes de maig tenim la festa de la Mare de
Déu de Fàtima. Enguany el dia 13 cau en diumenge.
La imatge serà a la parròquia durant tot el dia (no hi
haurà processó per portar la imatge a la parròquia).
Per la tarda a les 18:00 es farà el res del sant rosari
fins l’hora de la missa i després (cap a les 20:15) es
tornarà en processó portant la imatge fins la seva
capella.

 Dissabtes: 5, 12 i 26 de maig.
 Diumenges: 6, 13, 27 de maig.

Cruz de Mayo

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.

Durant el mes de maig té lloc la tradicional benedicció de la Cruz de Mayo. Aquesta festa respon al
costum d’adornar la creu de Jesús amb flors per
celebrar la seva resurrecció. Hi ha previstes les següents benediccions:

Recés de Confirmació

 Diumenge 6 a les 10:30 al local de l’Asociación

El grup de joves que enguany
Obres
es confirmen tindran un recés el
dissabte dia 12 durant el matí fins
Parroquials
a mitja tarda. Es farà al col·legi
Volem donar les gràSagrat Cor.
cies per tots els donatius que ens aneu fent
Final de curs
arribar per les obres de
la teulada de la nostra
de la catequesi
església. Veiem molta
Acabem el curs de la Catequesi
generositat en tots
amb una gran festa. Serà el disaquests donatius que
sabte 19. A partir de les 18:00 hi
anem publicant en la
haurà jocs pels infants al carrer
cartellera de la parròdavant la rectoria. Acabarem amb
quia.
la missa de les 20:00.
Com ja sabeu cada
tercer diumenge de mes
Concert d’orgue
dediquem la col·lecta de
les misses a les obres.
El proper concert d’Orgue es
La propera col·lecta serà farà el divendres dia 11 al vespre.
el dissabte i diumenge Consulteu la cartellera al costat de
19 i 20.
la porta de l’església.

Andalucía García Lorca.
 Diumenge 13 la Hermandad portarà en processó
la Cruz de Mayo fins l’església parroquial on es farà
la benedicció a les 12:45.
 Diumenge 13 a les 13:00 al local social de veïns
de l’Oasi.

Confirmacions
Aquest mes de maig tindrem la missa en la que
els joves reben el sagrament de la Confirmació. Serà el divendres dia 18. La missa presidida pel nostre Arquebisbe Jaume començarà a les 19:00.
Encomanem des d’ara tots aquests joves que
celebren el do de l’Esperit Sant en les seves vides.

Mes de Maria
Durant el mes de maig, juntament amb el rosari
que cada tarda es resa a la Capella del Santíssim
abans de la missa, es resa també la devoció del
Mes de Maria.

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

Intencions de les misses
Diumenge 6: Pro populo; Benvingut Magriñà Boada; Francisco Javier Borrego Carrasco; Maria Cuéllar i Salvador Porlan; Maria
Montserrat Torra Julivert; Joan Palau.– Dilluns 7: Julio Fajardo Campos (1r aniversari); Família Àlvarez Rodríguez; Joan Palau.–
Dimarts 8: Joan Palau; Maria Montserrat
Torra Julivert (al mes de la seva mort).– Dimecres 9: Josepa Nin i Paco Carné; Joan
Palau.– Dijous 10: Felisa Corpas Corpas;
Joan Palau; Lluís Guasch Figueras (5è aniversari).– Divendres 11: Maria Mercader
Català; Joan Palau.– Dissabte 12: Maria
Montserrat Torra Julivert; Plàcid Montserrat
Oliva; Joan Palau.

Antonio Rodríguez Villalgordo (al mes de la
seva mort); Joan Palau.– Dilluns 14: Joan Palau.– Dimarts 15: Família Rovira Costas; Joan Palau.– Dimecres 16: Josep Díaz Miró (6è
aniversari); Joan Palau.– Dijous 17: Josefina
Cardó Soler; Joan Palau.– Divendres 18: Eliseo Recasens Trillas (50è aniversari); Joan
Palau.– Dissabte 19: Maria Montserrat Torra
Julivert; Joan Palau.

28: Mariam Montesinos Toledo; Alba Ruiz
Puig; Gabriela Salazar Valbuena.
Benvinguts a la Família cristiana!

Primeres Comunions

Abril: Dia 22: Sara Urpí Camprobí; Miguel
Ángel Iglesias Rodríguez; Leire Miján García;
Eloy Fernández Vicente; Albert Figueras Virgili; Sheila Urpí Martín; Oliver Romero Ayuso; Jasmín Gomis Chacón.– Dia 29: Leire MoDefuncions
reno Sosa; Anna Casellas Moreno; Daniel HerAbril: Dia 25: Josep Cid Pedret.– Dia 26: An- nández Illescas; Celia Monje Gil; Noa Benet
gelina Bo Tanat.– Maig: Dia 3: Pablo Torres Guerrero; Héctor Fabre Bellver; Maria Gil RiIbarra.
fa; Jordina Armengol Pàmies; Joel Doblas Medina; Áitor Doblas Díez; Luís Català Gómez;
Preguem Déu per les seves ànimes.
Alba Pueyo Sánchez; Almudena Menor Cantelar; Aitana Villaseñor Torrent.

Baptismes
Diumenge 13: Pro populo; Maria Cuéllar i
Salvador Porlan; Josefina Ribas Palau; José Abril: Dia 21: Lucas Contreras García.– Dia Moltes Felicitats!

