
Canvi de Rector a la Parròquia 
 

 

       Aquesta setmana el Sr Arquebisbe ha publicat els nomenaments de rectors d’enguany 

en els que es nomena el nostre rector Mn Joan Maria Padrell Benet rector de la parròquia 

de Santa Maria de Cambrils. Ell mateix ens ho va comunicar tan al Consell Parroquial com 

als fidels en les misses del cap de setmana passat. En lloc del nostre rector ha estat no-

menat pel Vendrell Mn Norbert Miracle Figuerola que fins ara era el rector del Seminari 

Interdiocesà a Barcelona. Encara no podem concretar la data exacta d’aquest canvi però 

serà el proper mes de setembre. Ja informarem d’això més endavant. 

 Mn Joan Maria Padrell va arribar com a nou rector del Vendrell i Arxiprest del Baix 

Penedès l’ 11 de setembre de 2011. Durant aquests set anys també ha estat rector de 

les parròquies de La Bisbal, La Juncosa, El Pla de Manlleu, Valldosera i Santa Oliva. 

 Tots els nomenaments cal comprendre’ls en el context de la necessitat de la co-

bertura pastoral de tota l’Arxidiòcesi de Tarragona. Enguany s’han jubilat uns quants pre-

veres quedant algunes parròquies sense rector. Per tant, cal acollir sempre positivament 

tots els nomenaments que procuren el bon servei pastoral de totes les parròquies. La 

manca de sacerdots fa molt dificultosa l’organització d’aquests nomenaments que exigeix 

la disponibilitat dels sacerdots. No sempre és possible fer els nomenaments al gust de 

tothom. Tot i així, cal donar gràcies a Déu que puguem, amb molt d’esforç per part dels 

preveres, poder atendre la cura pastoral de totes les comunitats parroquials. 

 Al Vendrell segueix havent-hi rector i vicari i les tasques i totes les accions pasto-

rals pròpies de la Parròquia continuen fent-se amb el treball, convenciment i il·lusió de tots 

i cadascun dels fidels i responsables. No oblidem que tot el treball pastoral el fem per 

amor a Déu i per fidelitat a Jesucrist siguin quins siguin els pastors que ens atenen i 

acompanyen. Cal pregar demanant noves vocacions al sacerdoci i cal ser agraïts amb tots 

aquells que al llarg de la nostra vida s’han posat al servei de la nostra cura espiritual. 

 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 15 al 28 de juliol 

de 2018 

Número  447 

 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... 
 

     En primer lloc destaquem les colònies d’infants 

que es van fer a finals de juny. Un grup nombrós 

d’infants junt als monitors i mossens van passar 

uns dies de convivència, formació i diversió a una 

casa de colònies de Cubelles. Al costat podeu veu-

re la fotografia del grup. 

      El dia de sant Cristòfor continuem amb la tra-

dició de beneir els vehicles de tota mena. En aca-

bar la missa del vespre els mossens van sortir a 

la plaça Vella a fer la benedicció dels cotxes. (Foto 

del mig). 

      Finalment destaquem la festa del Pa Beneït 

que hem celebrat als barris aquesta setmana pas-

sada. La fotografia de sota mostra el grup de pa-

relles corresponent al barri de la Plaça Vella amb 

la benedicció de les coques que es fa al interior 

mateix de l’església parroquial. 



Obres 

parroquials 
 

     Encara que no ho 

sembli continuen fent-se 

les obres de la teulada 

de la nostra església 

parroquial. Tot el treball 

es realitza sota la teula-

da i damunt la cúpula 

del sostre de l’església. 

Per això no veiem 

aquests treballs. 

     Aquest diumenge dia 

15 fem la col·lecta que 

cada mes destinem a 

aquestes obres majors. 

Novament tornem a 

sol·licitar les vostres 

aportacions generoses. 

Gràcies pels donatius! 

Juny: Dia 30: Gabrielle Areales Clough; Char-

lotte Areales Clough. Juliol: Dia 1: Alejandra 

Villegas Rodríguez; Ainara Pujol Tornari; 

Marlen Venegas Moix.– Dia 7: Paula Robles 

Domínguez; Enzo Averdaño Martínez; Martina 

Esteve Galbarro; Aroa Rodríguez Machuca; 

Zoe Ferron Martínez.– Dia 8: Iñaki Castelo 

Sevillano; Hugo Rodríguez Latorre; Noa Sán-

chez González; Paula González Ropero; Emma 

Claverías Jiménez; Gisela Bas Moreno. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrimonis 
 

Juliol: Dia 30: Miguel Areales Suárez i Mela-

nie Clough Escolar.– Dia 7: Juan Luís Robles 

Gracia i Ana Domínguez González. 
 

Enhorabona. 

ferrer Brossa (20è aniversari).– Dimecres 25: 

José Ortega Sanz; Jaume Díaz Miró; Jaume 

Ribas Ramon; Joan Toldrà Nin (1r aniversari).

– Dijous 26: Benvingut Magriñà Boada.– Di-

vendres 27: Tots els difunts de l’any; Fernan-

do Palau Güell i Família (1r aniversari).– Dis-

sabte 28: Pau Rovira Nogués i Maria Antonia 

Ribas Palau; Joan Caralt (27è aniversari), es-

posa i fill. 
 

Defuncions 
 

Juliol: Dia 1: Gregorio Sánchez Morilla; Isa-

bel Gómez Gómez.– Dia 3: Francisca Már-

quez Gómez.– Dia 4: Joaquín Tomás García.– 

Dia 5: Visitación Moreno Gárate.– Dia 8: Je-

sús Júdez Bachiller. 
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 15: Pro populo; Família Rovira 

Costas; Matilde Timoneda Marimon (8è ani-

versari); Mercè Berga Orga (aniversari).– 

Dilluns 16: Demetrio Hernández Ramon; 

Enric i Carme; Maria Carmen Orpinell Ser-

ramià.– Dimarts 17: Josefina Cardó Soler; 

P. Ambrós Caralt; Maria Carmen Rovira 

Mascaró (14è aniversari); Joan Palau Cen-

drós.– Dimecres 18: Frederic Pellicer; Fre-

deric Porta Bardina.– Dijous 19: Intenció 

particular.– Divendres 20: Lluís Palau Güell 

i Lluís Palau Martínez.– Dissabte 21: Jaume 

i Anton Güell i Família. 
 

Diumenge 22: Pro populo.– Dilluns 23: 

Maria Batet Rull i Família; Josep Llestí Jané 

(20è aniversari).– Dimarts 24: Carme Saba-

nés Riba i Antònia Cabau Rubió; Ramon 

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 
      

     En el mes de juliol i agost no es 

fa el recés del tercer dijous de 

mes. Durant l’estiu només mante-

nim el recés que es fa els primers 

dijous de cada mes. 

Festa de la 

Mare de Déu del Carme 
      

      Aquest dilluns dia 16 celebrem la festa de la 

Mare de Déu del Carme. A més de les misses de les 

8 del matí i de les 19:30 celebrarem la missa amb 

la comunitat religiosa de les Carmelites Missioneres 

a la capella del col·legi Sagrat Cor a les 11:00. 

Festes de Santa Anna 
      Programa d’actes religiosos de la Festa Major: 

 Dimarts 24 a les 21:30 trasllat de la imatge de 

Santa Anna a l’església parroquial. 

 Dijous 26. Missa en honor de Santa Anna a les 10 

del matí. Al final de la missa es venerarà la imatge 

de Santa Anna cantant els goigs. Després sortirà a 

la plaça on rebrà l’homenatge del Seguici Popular. 

 Dijous 26. Concert de Festa Major a les 19:00 a 

càrrec de l’Orfeó Parroquial. 

 Divendres 27. “Santa Anneta” Missa en sufragi de 

tots els difunts de l’any. A les 10 del matí. 

 Dissabte 28. Retorn de la imatge de Santa Anna a 

les 20:00. Aquest dia no hi ha missa a les 20:00. 

      Recordeu que els dies 26 i 27 solament se cele-

brarà la missa de les 10 del matí. Bona festa Major! 

Conferència de l’Àliga 
      

     El dimecres 18 de juliol la par-

ròquia acull una conferència que 

organitza L’Àliga del Vendrell. El 

títol de la conferència és: “La figu-

ra de l’Àguila en la imatgeria del 

Bestiari tradicional de Catalunya” i 

anirà a càrrec de Salvador Arroyo. 

La conferència es farà a la sala 

d’actes de la rectoria a les 20:00.  

Amonestacions 
        Publiquem els següents enllaços previstos: 

Carlos Carmona Peral amb Anabel Ortega Manza-

nedo, el 8 de setembre al Vendrell. 
Daniel Gómez Portel amb Ainhoa Bustamante Ro-

mero, el 29 de setembre al Vendrell. 
Víctor Daniel Ponce amb Carolina Ramon Romera, 

el 6 d’octubre a Montferri. 
Iván González Chacón amb Cristina Agramunt Pa-

lacios, el 12 d’octubre a Santa Oliva. 
Daniel Gutiérrez Gordillo amb Míriam Ibáñez Oje-

da, el 13 d’octubre al Vendrell. 
Éric Saperas Cuadros amb Montserrat Pérez vale-

ro, el 20 d’octubre al Vendrell. 

Formació de 

voluntaris de Càritas 
 

     Tant el divendres 20 com el 

dimarts 24 Càritas realitza unes 

jornades de formació pel volunta-

ris de Càritas. Cada any es fa 

aquesta formació per anar actua-

litzant la formació dels voluntaris i 

sobretot dels nous voluntaris que 

es van incorporant a fer aquest 

servei social. La formació es farà a 

la sala d’actes de la rectoria de les 

10 del matí fins les 14:00. 

Concert 
      

     El proper dijous dia 19 tindrem 

a l’església el concert d’orgue del 

38è Festival Internacional de Mú-

sica Pau Casals amb el títol 

“Grandesa i serenitat de Bach”. 

Serà a les 21:00. 
 


