
És l’hora dels adéus, 

i ens hem de dir: Adéu-siau! 
 

 

 Recordo en les agrupacions juvenils a vegades 

cantant aquesta cançó després d’alguna trobada o d’un 

aplec. Recordo la barreja de sentiments: d’una banda, 

goig pel moment viscut i pels llaços d’amistat que s’havien 

format; d’una altra banda tristor d’haver de dir adéu o a 

reveure a persones que havies après a estimar amb tanta 

intensitat. Recordo també el sentiment d’una certa enveja 

positiva de les persones que ens miraven cantant aquesta 

cançó i es preguntaven: qui érem o perquè estàvem tan emocionats? Algunes d’aquestes 

persones, -les més atrevides-, per aquesta mena d’enveja positiva, fins i tot, s’afegien a la 

nostra rotllana, ens donaven les mans i cantaven amb nosaltres perquè no volien perdre’s 

l’experiència de sentir el mateix que nosaltres sentíem. 

 Cadascú portarà la seva barreja de sentiments i emocions. Ha estat una experièn-

cia d’humanitat, de calor, d’amistat i per la meva tasca com a mossèn, també i sobretot, 

una experiència de fe. He vingut a aquest poble amb fe en el Senyor i me’n vaig al Brasil 

amb la mateixa fe. Hem creat llaços d’amistat i de respecte i he aprés a estimar-vos. Em 

sap greu que ara ens hagi arribat l’hora dels adéus, que vol dir: “a Déu siau encomanat”. 

No podem fer altra cosa. Els nostres camins s’han creuat i ara els nostres camins se sepa-

ren. Ja que em voleu bé i que, jo també he après a estimar-vos, ens abandonem a les 

mans de Déu i li encomanem els nostres camins. Si us plau, no deixeu d’encomanar sem-

pre que us en recordeu, el meu camí i el meu treball al Brasil... Ho necessitaré.    

 Aquests últims dies he rebut tantíssimes manifestacions d’afecte per part de 

tants de vosaltres que em sento una mica commogut. Us dono les gràcies a tots i a totes. 

Possiblement no podré fer-ho personalment amb tots, tot i que caldria i que veritablement 

voldria, perquè ara ja no sento que faig part de la colla dels catequistes, ni de la colla dels 

pessebristes, ni de la colla dels veterans del bàsquet, ni de la colla dels professors del 

Sagrat Cor, ni de cap altra colla. Ara sento que tots vosaltres sou els meus amics, uns 

grans amics. 

     Gràcies, moltes gràcies. Ens retrobarem quan Déu vulgui. Ens encomanem. ADÉU-SIAU! 

Mn Clemente Lucena 

 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 1 al 14 de juliol 

de 2018 

Número  446 

 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 Antonio Rodríguez 

977181090—601149218 

Diaca, Mn José Antonio Fernán-

dez 606112025 

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). 

20:00 (castellà). 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Amb un cop d’ull... 
 

     El 19 de juny el grup de catequistes i altres acom-

panyants vam fer una sortida a Tarragona. Durant el 

matí vam visitar el Museu Bíblic. Allí vam ser rebuts 

pel Jordi Rovira col·laborador del Museu i de l’Andreu 

Muñoz que n’és el director (fotografia del costat). 

      Al migdia vam celebrar la missa a l’església de Jesús i Maria que va ser la primera 

obra de Gaudí. Allí, el seu rector Mn Antoni Martínez, ens va explicar els motius que van 

fer que Gaudí fes aquesta capella (fotografia de sota). Després de dinar a la Rambla vam 

fer la fotografia de grup a l’anomenat “Balcó del Mediterrani”. 



Obres 

parroquials 
 

     Aquest dilluns es dei-

xarà tot preparat a la 

teulada per pujar-hi les 

bigues noves. Si tot va 

bé això es farà el proper 

dimarts. En una tongada 

es pujarà tot el material 

amb grua a l’altre costat 

del campanar i després 

es treballarà sempre a 

la teulada. D’aquesta 

manera s’evita posar 

bastides a la façana i 

així no afectarà al car-

rer. 

     Per entrar les bigues 

es faran unes obertures 

mínimes a la teulada i 

després es treballarà a 

l’interior. En cap mo-

ment no afectarà a l’-

interior de l’església i 

podrem continuar les 

activitats i celebracions 

com sempre. 

neyto Pallars; Gregorio Sánchez Morilla.– Dia 

26: Recaredo Vidiella Alberich; Pere Tarrés 

Nogués. 
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Juny: Dia 16: Vega Crespo Iniesta; Ariadna 

Claudia Tejero Pérez.– Dia 23: Jan Canyellas 

Pedriza; Tania Casado Meza. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

 

Diumenge 8: Pro populo.– Dilluns 9: Inten-

ció particular.– Dimarts 10: Felisa Corpas 

Corpas.– Dimecres 11: Maria Mercader Cata-

là; Anton Güell Borrell (aniversari).– Dijous 

12: Acció de gràcies.– Divendres 13: Josefina 

Ribas Palau.– Dissabte 14: Acció de gràcies. 
 

Defuncions 
 

Juny: Dia 20: Víctor Solé Bayego.– Dia 22: 

Eurelio Ecay Saldise.– Dia 25: Vicenç Be-

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 1: Pro populo; Família Rovira 

Costas.– Dilluns 2: Eduardo Fernández Nú-

ñez i Família.– Dimarts 3: Montserrat Mor-

gades Domingo (aniversari); Antonia Flores 

Merchán (al mes de la seva mort).– Dime-

cres 4: Per les ànimes del Purgatori.– Di-

jous 5: Intenció particular.– Divendres 6: 

Benvingut Magriñà Boada.– Dissabte 7: 

Família Álvarez Rodríguez; Acció de gràci-

es. 

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 recés del primer dijous serà 

aquest proper dia 5 de les 18:30 

fins l’hora de la missa amb exposi-

ció i benedicció del Santíssim. La 

pregària anirà a càrrec de Mn An-

tonio Rodríguez. 
 

Pa Beneit 
 

     La setmana vinent comencen les festes del Pa 

beneït de tanta tradició al Vendrell. És una festa 

que originàriament està relacionada amb la festa 

del Corpus. Com a signe del nostre agraïment a Déu 

pels bens rebuts beneïm les coques durant les cer-

caviles de cada barri amb el següent programa: 

  Dissabte 7: Barri del Serrallo. Benedicció a les 

18:15 a la Font de la Menya. 

  Dilluns 9: Barri de França. 19:00. 

  Dimarts 10: Barri de la Carretera. Benedicció a 

les 18:30 al Col·legi Sagrat Cor. 

  Dimecres 11: Plaça Nova i Barceloneta. Benedic-

ció a les 18:30. Davant la capella de Fàtima. 

  Dijous 12: Barri de la Plaça Vella. Benedicció a 

l’església parroquial a les 18:30. 

  Dissabte 14:  Barri de la Muntanyeta. Benedicció 

a la Residència a les 18:30. 

 Recordeu que a la vigília de cada festa a les 14h es 

fa l’anunci de la festa amb el repic de campanes i 

coets. Bones festes a tothom! 

Comiat de Mn Clemente 
 

     Aquest diumenge dia 1 de juliol acomiadem el 

nostre estimat vicari Mn Clemente Lucena Gómez 

Com ja sabeu marxa del Vendrell per anar a treba-

llar pastoralment a Sao Paulo al Brasil. Mn Clemen-

te va arribar a la nostra parròquia el gener del 

2014. A la Parròquia celebrarem una missa de co-

miat aquest diumenge 1 de juliol a les 19:30. En 

aquesta missa manifestem el nostre agraïment pel 

seu treball amb nosaltres durant tots aquests anys i 

preguem per ell en el seu nou destí. 

Concert 
      

     El proper concert d’orgue està 

previst pel 19 de juliol a les 21:00. 

El concert serà interpretat per l’or-

ganista alemany Gerard Weinber-

ger que tocarà obres de Bach. El 

títol del concert és: Grandesa i 

serenitat de Bach. 

Col·lecta per obres 
      

     El cap de setmana del 14 i 15 

de juliol farem la col·lecta per les 

obres de la teulada. Hem de conti-

nuar aquesta col·lecta perquè en-

cara no hem recollit ni la meitat 

del pressupost de l’obra. Trobareu 

els sobres als bancs per a 

col·laborar. Podeu consultar la car-

tellera on trobareu la relació de 

donatius rebuts. Gràcies!     

Festa de Sant Cristòfor 
 

     El dimarts dia 10 és la festa de sant Cristòfor patró 

dels conductors. Es tradicional en aquest dia beneir 

els vehicles de tota classe: cotxes, motos, bicicletes... 

Cada any ho fèiem a la plaça darrera l’església. Però 

ja des de l’any passat fem la benedicció a la porta de 

l’Església a la Plaça Vella. Els vehicles que vulguin ser 

beneits hauran d’arribar pel carrer de Mar i sortir pel 

carrer del Peix. D’aquesta manera no entorpim el 

trànsit dels qui passen sense voler la benedicció. A 

partir de les 20:05 (en acabar la missa del vespre) 

sortirà el mossèn a beneir. 

Ràdio 
 

     Us recordem que cada primer 

dijous de mes, la Parròquia partici-

pa del programa de Ràdio Ven-

drell: La Calaixera, on tenim ocasió 

d’exposar i explicar totes les activi-

tats litúrgiques i culturals que es 

fan durant el mes a la nostra par-

ròquia. El programa s’emet en di-

recte a les 10:00 i també es pot 

escoltar en diferit per internet. 


