Número 448
Del 29 de juliol al 11
d’agost 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
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 Fernández 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
El bitllet estripat
Tot remenant papers va trobar un sobre. El va obrir i, sorpresa, un bitllet de cinquanta
euros. Per molt que s’esforçava no sabia quan i per què l’havia posat allà. Mirant-lo va
veure’l ple de plecs i amb un tros estripat. Però, arrugat o estripat continuava sent un bitllet de cinquanta euros.
Va començar a regirar els calaixos buscant cinta adhesiva i tisores. Va perdre uns
quants minuts. Finalment, va començar l’operació. Aplanar el paper, mirar que els trossos
encaixessin, agafar un tros de cinta adhesiva, posar-lo amb cura, retallar la mica que sobrava... Era un bitllet de cinquanta euros. Un cop arreglat, malgrat la despesa de temps i
cinta adhesiva, el bitllet no havia perdut res del seu valor: cinquanta euros són cinquanta
euros.
Finalment, un cop passats tots els tràngols, solemnement el va posar en el seu
porta bitllets... Satisfet d’haver recuperat un bitllet, arrugat, mig trencat, apedaçat... Però
un bitllet de cinquanta euros.
¿Per què ens costa tant fer el mateix amb les persones? Per molt arrugades i estripades que estiguin, són persones, valen com a persones, continuen sent persones, com
tu, com jo.
Potser passa que acostar-se i acompanyar persones, arrugades i estripades per la
vida (malaltia, desequilibri, atur, droga, ludopatia, pobresa, etc.)... Demana una mirada
que descobreixi que continua sent una persona, com tu, com jo.
Mn Enric Termes

Amb un cop d’ull...
D’aquestes setmanes mostrem aquesta fotografia del costat de la conferència que en Salvador
Arroyo va fer sobre la figura de l’Àliga. Va ser el
passat 18 de juliol a la sala d’actes de la rectoria.
També destaquem la missa de Festa Major que
El Vendrell dedica a Santa Anna. Enguany va predicar la homilia Mn Lluís Simon que va explicar emotivament records d’infància a la Festa Major del
Vendrell. Fotografia del costat.
Un altre acte important de la nostra Festa Major és el concert que ofereix l’Orfeó Parroquial la tarda del dia
de santa Anna. Enguany va interpretar una primera part amb temes religiosos i una segona part amb temes
moderns. El concert va acabar amb la
participació del públic cantant l’HimnHimne a Santa Anna d’Albert Solé.
Fotografia de sota.

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!

Festa de Sant Vicenç de Calders

El proper dia 2, primer dijous de
mes, tindrem l’acostumat recés de
la tarda. Comença a les 18:30
amb exposició del Santíssim fins
l’hora de la missa. La reflexió anirà
a càrrec de Mn Antonio. Aprofitem
aquestes estones per a fer pregàCARITAS PARROQUIAL ria davant el Santíssim.

El primer dissabte del mes d’agost, enguany és
el dia 4, celebrem la Festa Major del poble de Sant
Vicenç de Calders. És una festa dedicada a Sant
Marc Evangelista. Tot i que sant Marc se celebra a
l’abril, la festa sempre s’ha traslladat a l’estiu. Pareu compte que enguany la missa solemne se celebrarà a l’església de Sant Vicenç a les 18:30.(en els
programes hi posa mitja hora més tard).

Final de curs de l’Orfeó

Us desitgem una molt bona Festa Major a tots
els veïns de Sant Vicenç de Calders!

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.

Com cada any, després d’un
curs intens d’activitats i concerts i,
especialment, després del gran
concert de Festa Major, l’Orfeó
Rober filigrana III:
De dilluns a divendres de 10 Parroquial celebra el final de curs.
Serà el proper divendres dia 3 en
a 12 del matí.
el que es farà un sopar a la fresca
Treballadora social:
Dilluns, dimecres i divendres davant de l’església. És un sopar
de 10:00 a 13:00.
d'agraïment i germanor de tots els
cantaires del nostre Orfeó ParroObres
quial. El sopar començarà a les
21:30.
parroquials
Ja s’estan intercanviant les bigues ferides
per les noves que van
ser pujades amb una
grua la setmana abans
de la Festa Major. Es va
haver d’obrir la teulada
per introduir-hi les bigues noves.
A dia d’avui tenim recollits 21.395 euros (el
total del pressupost és
d’uns 52.000 euros)
provinents de donatius
particulars i de les
col·lectes mensuals de
la parròquia. La propera
col·lecta es farà el 18 i
19 d’agost.

Aniversari de la
Parròquia
El dia 12 d’agost és la data de
la creació de la nostra Parròquia.
Enguany són ja 711 anys que celebrem. Alegrem-nos per la llarga
història i perseverança de la nostra comunitat
cristiana i encomanem a Déu
que
segueixi
fidel per molts
anys. Enguany
la data cau en
diumenge, per
això en farem
memòria
en
totes les misses.

Festa de Sant Salvador
El dia 6 d’agost és la festa litúrgica de la Transfiguració del Senyor. Aquesta escena evangèlica en
la que el Senyor va mostrar la seva glòria divina als
seus apòstols en la muntanya del Tabor, és el titular
de la nostra església parroquial que anomenem
Sant Salvador. Per això el retaule de l’altar major
mostra la representació d’aquesta escena amb Jesús transfigurat acompanyat de Moisès i Elies. També hi tenim aquestes imatges en el cimal de la façana exterior de l’església. Al damunt de la porta gran
i en el vitrall del rosetó hi ha la imatge de Jesús salvador.
Aquest dia tindrem les misses a les vuit del matí
i a les vuit de la tarda. També hi haurà la tradicional
missa que fem a l’ermita de Sant Salvador de Mar a
les set de la tarda.
Una felicitació a tots els qui porteu el nom de
Salvador.

Aniversari sacerdotal
El dia 12 d’agost, diumenge, celebra el seu aniversari d’ordenació sacerdotal Mn Jordi Barenys
Capellades que enguany compleix 62 anys de prevere. En donem gràcies a Déu i de tot cor el felicitem i li desitgem per molts anys.
Ad multos annos Mn Jordi!

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

Intencions de les misses

Carnicer (19è aniversari); Acció de gràcies;
Basilio Alonso Arciniega i Maria Mata GarriDiumenge 29: Pro populo; Jaume Roca Ca- ga.
ñís (aniversari); Salvadora Mercader
(aniversari); Josep i Anna Guivernau; Salva- Diumenge 5: Pro populo; Basilio Alonso Ardor Cerván Solé (aniversari).– Dilluns 30: ciniega i Maria Mata Garriga; Pablo Utjes
Félix Villarejo Loza i José Maria Jané Bata- Duch i Berthe Guyot.– Dilluns 6: Salvador
lla; José Manuel Fernández i Maria Doviso; Giró Saperas i Maria Rosa Galimany Nin,
Josep Ollonarte Guasch (5è aniversari).– Benvingut Magriñà Boada; Antònia Rovira
Dimarts 31: Basilio Alonso Arciniega i Ma- Recasens (38è aniversari); Salvador Mercader
ria Mata Garriga (1r aniversari).– Dimecres Català (12è aniversari); Basilio Alonso Arci1: Família Rovira Costas; Basilio Alonso niega i Francisco Constantí (24è aniversari).–
Arciniega i Maria Mata Garriga.– Dijous 2: Dimarts 7: Família Álvarez Rodríguez.– DiBasilio Alonso Arciniega i Maria Mata Gar- mecres 8: Gabriel Palau Jané; Ferran Chaparriga.– Divendres 3: Basilio Alonso Arcinie- ro Grifell (29è aniversari).– Dijous 9: Per les
ga i Maria Mata Garriga; Judith Traveria ànimes del purgatori.– Divendres 10: Felisa
Serrano (filla de Carmen Cal Gilet).– Dis- Corpas Corpas.– Dissabte 11: Maria Mercasabte 4: Frederic Pellicer; Joan Güixens der Català.

Defuncions
Juliol: Dia 12: Nieves Ferrez Álvarez.– Dia
15: Montserrat Colldeforns Martí.– Dia 18:
Jerónimo Expósito Díaz.– Dia 20: Maria Miró
Mañé.– Dia 23: Guillermo Viejo Medina; Javier Vázquez Mora.– Dia 24: Vicenç Cuartero
Ebri.– Dia 25: Araceli Mota Vázquez.– Dia 26:
Román Antonio Robles Velasco; Joan Solé
Trulla.– Dia 27: María Fernández Olmo.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Aniversaris
Juliol: Dia 29: Noces d’Or de Pedro Anillo
Vaca i Josefa López Gallego a les 12:45.
Per molts anys!

