Número 449
Del 12 al 25 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

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
“Veniu i reposeu una mica”
L’estiu és un temps de repòs en què, normalment, es redueixen molt els compromisos
i les activitats laborals que ritmen els dies de la resta de l’any. Amb el temps lliure, les
vacances i la tranquil·litat, se’ns ofereix la possibilitat de regenerar i reforçar tots els vincles i relacions humanes que formen part de la nostra vida, revaloritzant-los mitjançant
una atenció més autèntica, positiva i serena.
Un dia Jesús va dir als seus apòstols: “Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una mica” (Mc 6:31). No forcem pas el text si tractem de veure-hi una indicació sobre el sentit cristià de les vacances o sobre el que significa “descansar” o “aturarse”. Podem entreveure, a partir d’aquest passatge evangèlic, algun suggeriment per a
aquest temps vacacional que cada any se’ns presenta. Ser bons cristians durant les vacances significa alliberar el cor dels molts obstacles que ens dificulten assaborir la pregària, gaudir quan ens trobem amb Déu o servir-lo generosament en els germans.
El descans cristià no és l’absència total de compromisos o el simple rebuig a pensar en els diversos problemes de la vida. Ben al contrari! És més, necessitem d’un temps
de calma i tranquil·litat per recuperar la bellesa de les relacions i dels vincles amb els altres, i el fet d’estar junts –especialment si és en el “santuari de la natura”- permet sempre
una agradable comunió entre les persones.

Mitja hora abans de les Misses.

“El temps de les vacances –va subratllar Benet XVI– ofereix oportunitats úniques per
aturar-nos davant dels suggerents espectacles de la natura, meravellós “llibre” a l’abast
Dilluns, dimecres i divendres a
de tots, grans i petits. En contacte amb la natura, la persona recupera la seva justa dimenles 20:00.
sió, es redescobreix criatura, petita, i al mateix temps única, “capaç de Déu”, per estar
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
oberta interiorment a l’infinit”. Estiu, temps de passejades pel camp o a la vora del mar...
Rector, Mn Joan Maria Padrell
És una paradoxa, però sol passar que, en les hores en què més resplendeix el sol, sembla
977661419—686834786
que ens envaeix una estranya melancolia, aquesta que ens demana una reelaboració de
Diaca Mn Antonio Rodríguez
les nostres experiències quotidianes, una reorganització que ens aporti la força necessà977181090—601149218
Diaca, Mn José Antonio Fernán- ria per afrontar nous reptes.
 Despatx parroquial

dez 606112025
Mn Josep Maria Barenys
977660148—666538010
Mn Jordi Barenys 977660148

parroquiavendrell@yahoo.es

Un temps, doncs, perquè cadascú pugui recuperar instants preciosos en què es
pugui mirar a si mateix i als altres, redescobrir Jesucrist com a camí de salvació, i experimentar més vivament el sentit d’estar amb la pròpia família, o amb els amics, sobretot
quan es viuen situacions de fragilitat o manca de diàleg. Bon descans, doncs!

http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/

Mn Emilio Díez

 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).

Notícies
El diumenge 9 de setembre Mn Antonio Rodríguez Moreno rebrà l’ordenació presbiteral. Serà el Sr Arquebisbe qui l’ordenarà de prevere a la Catedral de Tarragona a les
18:00. Un cop ordenat prevere Mn Antonio seguirà a la nostra Parròquia com a Vicari.
Aquest mateix diumenge dia 9 se suprimirà la missa de la tarda i s’organitzarà un autocar
per poder assistir a la cerimònia d’ordenació a Tarragona. Més endavant informarem dels
detalls i horaris per apuntar-se a l’autocar. L’endemà dia 10 celebrarem la Primera Missa
a les 19:30 a l’altar major. Amb motiu de l’ordenació, la Parròquia farà obsequi al nou
mossèn del calze i patena. Tots aquells que vulgueu participar d’aquest obsequi podeu
fer arribar les vostres aportacions al Sr Rector.
També informem que la cerimònia d’entrada del nou Rector Mn Norbert Miracle es
farà el dissabte 15 de setembre per la tarda. Aquest dia només se celebrarà per la tarda
una única missa a les 19:30 que segurament serà presidida pel Sr Arquebisbe. També
quedarà suprimida la missa de la tarda a Sant Salvador per tal de facilitar que tothom
pugui assistir a aquesta missa d’entrada del nou rector.

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Us demanem que us feu
Recordeu que en els mesos de
col·laboradors econòmics de juliol i agost no es fa el recés del
la Parròquia fent una substercer dijous de mes.
cripció. Amb la quantitat i
periodicitat que més us convinguin. Demaneu-nos informació. Moltes gràcies!

Col·lecta per les obres

El cap de setmana del 18 i 19
CARITAS PARROQUIAL d’agost es farà la col·lecta per les
obres de la Parròquia.
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.

Col·lecta per Cuba

El Pare Rovira celebrarà la missa
del diumenge 19 d’agost per la
tarda a Sant Salvador de Mar en la
Rober filigrana III:
que se li entregarà la col·lecta per
De dilluns a divendres de 10 ajudar al seu treball pastoral a
a 12 del matí.
Cuba. També podeu fer-li arribar
Treballadora social:
donatius a través dels seus familiDilluns, dimecres i divendres ars o mossens de la Parròquia.
de 10:00 a 13:00.

Obres
parroquials

Reunió de
Coordinadores

Totes les bigues afectades ja han estat substituïdes per les noves.
Podem dir que el més
important d’aquestes
obres de reparació de la
teulada ja està fet. El
mes de setembre es retirarà tota la runa i es
deixarà acabada la intervenció. També aprofitarem per arreglar alguna
gotera detectada en algun altre punt de la teulada.
Ja tenim recollits un
total de 45.910 euros.
Per tant ja només ens
falten uns 7.000 euros
per arribar al total del
pressupost. Cal agrair la
gran generositat en els
donatius rebuts per les
obres. Recordeu que la
propera col·lecta es farà
el 18 i 19 d’agost.

Ens trobarem les Coordinadores de la catequesi per preparar el
calendari d’inici de curs de la catequesi. La reunió es farà a la rectoria el dimecres 22 d’agost a les
20:05.

Festa de l’Assumpció de Maria
El mes d’agost té com a gran solemnitat la festa
de l’Assumpció de Maria. Aquest dia celebrem el do
que Déu ha volgut fer en la seva mare de pujar-la al
cel en cos i ànima. És aquest un misteri que és per
nosaltres un signe d’esperança. Efectivament, també nosaltres esperem el mateix destí que la nostra
Mare del cel. Si bé ella va rebre aquest do en el mateix moment de la mort –que nosaltres anomenem
piadosament la dormició de Maria– en canvi, nosaltres esperem el mateix do de la vida eterna, en cos i
ànima, amb la resurrecció en el darrer dia.
Aquesta és una festa de precepte. Aquí teniu els
horaris de les misses:
 El dia 14 a les 8 del matí se celebrarà la missa
del dia i per la tarda només hi haurà missa de vigília
a les 19:30 en català.
 El dia 15 hi haurà les misses amb els horaris
propis dels diumenges a la parròquia i a Sant Salvador de Mar.
Com cada any, presidirà el presbiteri la imatge
de la dormició de Maria que venerem en la nostra
parròquia a l’altar de Sant Josep.
Moltes felicitats a tantes “Maria, Assumpta, Assumpció...” que celebreu la vostra onomàstica el 15
d’agost. Per molts anys!

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.

Aniversari sacerdotal
Aquest diumenge 12 d’agost, Mn Jordi Barenys
Capellades celebra el seu aniversari d’ordenació
sacerdotal 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

ria Benet Domingo; Maria Casellas Serramià. Maria Batet Rull i Família.– Divendres 24:
– Dijous 16: Intenció particular.– Divendres Acció de gràcies.– Dissabte 25: José Ortega
Diumenge 12: Pro populo; Joan Miró Co- 17: Josefina Cardó Soler; Joan Palau Cendrós. Sanz; Carles Jané Cucalón (11è aniversari).
mas (aniversari); Acció de Gràcies; Mon- – Dissabte 18: Acció de gràcies.
Defuncions
tserrat Giró Lleó (25è aniversari).– Dilluns
13: Josefina Ribas Palau.– Dimarts 14: Car- Diumenge 19: Pro populo.– Dilluns 20: Lluís
Agost: Dia 1: Montserrat Jové Ribé; Marcelino
me Serramià Sendra (18è aniversari); Urba- Palau Güell i Lluís Palau Martínez.– Dimarts
Redondo Herrera.– Dia 2: Juan Hernández Meno Sánchez López (al mes de la seva mort).– 21: Jaume i Anton Güell i Família.– Dimecres
dina; María Ascensión Adell Martínez.– Dia 8:
Dimecres 15: Família Rovira Costas; Maria 22: Intenció particular.– Dijous 23: Maria
Joaquín Luque Pérez.
Rosa
Galimany
Nin
i
Salvador
Giró
Saperas;
Rigol Vives; Família Julivert Vidiella; MaPreguem Déu per les seves ànimes.

