
Nou Rector del Vendrell 
 

 

       El proper dia 15 de setembre farà la seva 

entrada com a nou rector del Vendrell Mn Nor-

bert Miracle Figuerola. Ell va néixer a Torre-

dembarra el 24 d’octubre de 1962. La seva 

ordenació sacerdotal va ser el 30 de juny de 

1996 a la seva parròquia de Torredembarra. 

Des d’aquest any ha estat vicari a la parròquia de Sant Joan de Reus i, després, de la par-

ròquia de Sant Fructuós de Tarragona. Va començar com a rector a la parròquia de Salo-

mó, de La Pobla de Montornès i la Masó. També ha estat rector del Seminari Major Inter-

diocesà ubicat a Barcelona i del Seminari de Tarragona. Actualment continua sent Delegat 

Diocesà d’Ensenyament, professor de la Facultat de Teologia i Vicesecretari de la Confe-

rència Episcopal Tarraconense. També és Canonge de la Catedral de Tarragona. 
 

 «Un bon pastor, un pastor segons el cor de Déu, és el tresor més gran que el bon 

Déu pot concedir a una parròquia, i un dels dons més preciosos de la misericòrdia divina» 

Així parlava el sant Rector d’Ars. El testimoni de la vida lliurada de la immensa majoria 

dels sacerdots és un motiu d’alegria per a l’Església i una força evangelitzadora en les 

nostres diòcesis i a cadascuna de les seves comunitats, on s’admira i es reconeix amb 

gratitud el seu treball pastoral i el seu testimoniatge de vida. Ells són també un regal per 

al món, encara que a vegades no se’ls reconegui. Veritablement els sacerdots, són impor-

tants no sols pel que fan, sinó, sobretot, pel que són. Per això cal recordar amb afecte 

entranyable i gratitud sincera tots els sacerdots que continuen oferint amb amor la seva 

vida al Senyor. Hem de ser agraïts amb tots els preveres. Un dia gaudirem amb plenitud 

del Regne de Déu i llavors veurem que aquest camí ens ha estat possible gràcies a la pre-

sència de molts preveres en la nostra vida. A través d’ells la gràcia de Crist ens acompa-

nya sempre i va davant nostre. Com deia Sant Joan Pau II als sacerdots: “La vostra tasca 

en l’Església és veritablement necessària i insubstituïble. Vosaltres porteu el pes del mi-

nisteri sacerdotal i manteniu el contacte diari amb els fidels. Vosaltres sou els ministres 

de l’eucaristia, els dispensadors de la misericòrdia divina en el sagrament de la penitèn-

cia, els consol de les ànimes, els guies de tots els fidels en les dificultats tempestuoses de 

la vida. La nostra obra no és nostra, sinó de Déu. Aquell qui ens ha cridat i ens ha enviat 

continua al costat nostre cada dia de la nostra vida, ja que nosaltres actuem per mana-

ment de Crist”. 

 Amb molta alegria rebem ara un nou rector que acompanyarà, guiarà i enfortirà la 

vida pastoral de la nostra Parròquia. Ja des d’ara preguem per ell i encomanem a Déu la 

tasca que farà com a prevere i rector de la parròquia de Sant Salvador del Vendrell. 
 

Mn Joan Maria Padrell 
      

Recordem que la cerimònia d’entrada del nou Rector 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 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. 

 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 26 d’agost al 8 

de setembre de 2018 

Número  450 

 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). 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Amb un cop d’ull... 
 

     El mes d’agost no és un mes amb massa activitat pastoral a la 

Parròquia. Només podem destacar les festes que s’hi realitzen com la 

festa Major de Sant Vicenç de Calders el primer dissabte, la festa del 

titular de la nostra Parròquia Sant Salvador que se celebra el dia 6 

d’agost. Aquest dia es va celebrar la missa a l’ermita de Sant Salva-

dor. També celebrem amb solemnitat la festa de l’assumpció de Ma-

ria. A la Parròquia donem relleu a aquesta festa posant la imatge de 

la dormició de Maria a l’altar major bellament guarnida. A la fotogra-

fia podem veure el Sr Rector al final de la missa en el moment que es venera la imatge. 



Obres 

parroquials 
 

     Com ja sabeu ja s’ha 

acabat l’obra de repara-

ció de la teulada. En to-

tal s’han substituït 17 

bigues afectades i s’han 

posat les noves fetes de 

metall. També s’ha arre-

glat una gotera que 

afectava a una aula de 

catequesi. El mes de se-

tembre es retirarà tota 

la runa i es deixarà aca-

bada la intervenció. 

     En total s’ha recollit 

fins ara 47.540 euros. 

Ja només queden 4.662 

euros per arribar al total 

del pressupost. Nova-

ment agraïm totes les 

aportacions i donatius 

rebuts per les obres. 

 

Agost: Dia 11: Herminia Valls Traver.– Dia 

12: José Guerrero Pérez.– Dia 13: María Luisa 

Bermejo Cordero.– Dia 15: Rosario Pradas 

Corral; Brayan Steven González Oscue .– Dia 

16: Dolores Rodríguez Haro; Ana Enriqueta 

Águila Olivares; Martiniano Martínez Peláez.– 

Dia 17: Félix Arévalo Mata.– Dia 20: Isabel 

Sánchez Hernández. 
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Agost: Dia 12: Gerard Toledo Carreras.– Dia 

18: David Fernández Gracia. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 

(aniversari); Josep Guivernau i Salvadora 

Mercader; Mn Ramon Timoneda i Matilde 

Timoneda; Ramon Ballarà.– Dissabte 1: Fa-

mília Rovira Costas; Joan Solé Trullà; Acció 

de gràcies. 
 

Diumenge 2: Pro populo; Família Figueras 

Mitjans.– Dilluns 3: Maria Vives Salvat 

(aniversari).– Dimarts 4: Carmen Rite Ferrero 

(1r aniversari).– Dimecres 5: Intenció particu-

lar.– Dijous 6: Benvingut Magriñà Boada.– 

Divendres 7: Família Álvarez Rodríguez; Re-

gina Ramon Vives.– Dissabte 8: Intenció par-

ticular. 
 

Defuncions 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 26: Pro populo; Esposos Hevia 

Ariño; Rafel Perelló Graells (30è aniversa-

ri); Francisca Bartolí (24è aniversari); Pa-

quita Perelló Bartolí (48è aniversari); Móni-

ca Graells Cabestany; Jaume Perelló Arnús; 

Rosa Vilà Vilà; Ramon Bartolí Aymerich; 

Acció de Gràcies.– Dilluns 27: Per les àni-

mes del purgatori.– Dimarts 28: Pau Rovira 

Nogués i Maria Antònia Ribas Palau; Famí-

lia Altet Font; Juan Reyes Rebollo (2n ani-

versari).– Dimecres 29: Família Rubio Bo-

net i Jordi Grau.– Dijous 30: Montserrat 

Colldeforns Martí (de les capelletes); Acció 

de gràcies.– Divendres 31: Anna Guivernau 

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 6 de setembre és el primer 

dijous de mes. Com sempre, 

aquest dia tindrem una tarda de 

recés amb exposició del Santíssim 

Sagrament. Serà a les 18:30 i ani-

rà a càrrec de Mn Antonio.      

Ordenació Presbiteral 
 

    El diumenge 9 de setembre Mn Antonio Rodrí-

guez Moreno diaca de la nostra Parròquia 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 se-

guirà a la nostra Parròquia com a Vicari. Aquest ma-

teix diumenge dia 9 se suprimirà la missa de la tar-

da i s’organitzarà un autocar per poder assistir a la 

cerimònia d’ordenació a Tarragona. L’autocar sorti-

rà el mateix dia 9 de l’estació d’autobusos del Ven-

drell a les 17:00 i tornarà després de la cerimònia. 

Qui vulgui apuntar-se per anar a l’ordenació amb 

l’autocar pot reservar plaça trucant a la Dolors Jané 

al telèfon: 666773380. El preu de l’autocar és de 7 

euros. 

     L’endemà dilluns dia 10 celebrarem la Primera 

Missa de Mn Antonio a les 19:30 a l’altar major. 

Recordem que amb motiu de l’ordenació, la Parrò-

quia fa obsequi al nou mossèn del calze i patena. 

Tots aquells que vulgueu participar d’aquest obse-

qui podeu fer arribar les vostres aportacions al Sr 

Rector. 

 

  

Inscripcions de 

la Catequesi 
 

     Molta gent ja ens pregunta so-

bre les inscripcions pels cursos de 

catequesi d’enguany. Per això pu-

bliquem amb temps les dates i els 

horaris per poder fer les inscripci-

ons per la catequesi. 

     Les catequistes seran als bai-

xos de la rectoria per fer les ins-

cripcions els dies: 17, 19, 21, 24 i 

26 de setembre de les 19:30 a 

20:30. 

Absència de 

Mn Antonio 
      

     Amb motiu de la seva propera 

ordenació presbiteral, Mn Antonio 

Rodríguez marxarà uns dies de 

Curs de Recés de pregària a Cal-

des de Montbui. Serà del dilluns 

27 al divendres 31 d’agost. Per 

aquest motiu aquests dies estarà 

absent.      

Reunió de 

l’equip de litúrgia 
      

   Per tal de preparar les celebraci-

ons pròpies de setembre i, especi-

alment, la missa d’entrada del nou 

Rector ens reunirem l’equip de 

litúrgia de la Parròquia. Serà el 

dilluns 3 de setembre a les 20:05 

al despatx parroquial. 

Comiat del Rector 
 

    Per tal que tinguem la previsió del calendari co-

muniquem que la missa de comiat del nostre Rec-

tor Mn Joan Maria Padrell Benet se celebrarà el di-

jous 13 de setembre aprofitant que aquest és el dia 

que ell celebra el seu aniversari d’ordenació sacer-

dotal. Serà a les 19:30 a l’altar major. 

Amonestacions 
 

    Publiquem el següent enllaç matrimonial previst: 

 Óscar Arroyo Gómez i Cristina Sánchez Parazuelo 

el 10 de novembre de 2018 a Salamanca. 


