Número 451
Del 9 al 22 de
setembre 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.

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
El meu comiat
Aquest proper dia 13 es compliran vint anys de la meva ordenació
sacerdotal. Tant de bo que pogués
expressar amb paraules el que significa per a mi el fet de ser prevere.
Mai no podré explicar tot el que ha
suposat sentir-me cridat per Déu al
sacerdoci. És quelcom que està en
el més profund de l’ànima. És una
experiència d’intimitat dolça i privilegiada que supera tot enteniment i
lògica humana. ¿Com pot ser que
Déu en la seva infinitud i perfecció es fixi en la criatura petita, feble i vulnerable i compti
amb ella –ella que no val res i que no pot res!-? Com diu bellament el profeta Jeremies:
“Em vas seduir Senyor, i jo em vaig deixar seduir”.

El dia que vaig sentir la crida de Déu al sacerdoci –només tenia 19 anys– no podia
ni
tan
sols imaginar tot el que suposaria en la meva vida el fet de ser prevere. Però ja
 Confessions
llavors
sabia
amb tota la consciència de l’ànima que acceptava tot allò que vindria i que jo
Mitja hora abans de les Misses.
en aquell moment desconeixia. Aquests primers vint anys ja són una mostra de tot allò,
 Despatx parroquial
que era desconegut per mi, però al que ja vaig dir que Sí. I encara ara continuo amb la
Dilluns, dimecres i divendres a
certesa de que tot allò que vindrà, també desconegut per mi, formarà part d’aquella entreles 20:00.
ga del primer dia. Perquè aquell primer Sí és el que val. I tota la resta i també els destins
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
que em queden en el futur no són més que una constant afirmació de la meva entrega a
Rector, Mn Norbert Miracle
Déu. ¡Que feliç sóc de ser prevere! ¡Què feliç sóc d’haver estat cridat per Déu i que sigui ell
977661419—610427728
Vicari, Mn Antonio Rodríguez
mateix qui em permeti servir als germans des del sacerdoci! Per això, tot el que implica la
977181090—601149218
meva vida i tasca sacerdotal omple de sentit la meva vida, m’omple de satisfacció, d’aleDiaca, Mn José Antonio Fernángria... m’atreveixo a dir de felicitat autèntica. Sí, sí, de felicitat autèntica. Ni tan sols sóc
dez 606112025
capaç d’imaginar la meva vida d’una altra manera que no sigui el sacerdoci.
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)

És en aquest sentit que sempre he comprès i he acceptat tots els destins i càrrecs
que l’Església m’ha encomanat. El fet de veure’m ara novament cridat a una nova destinació fa que es renovi en mi tot el meu agraïment a Déu, nostre Senyor, i que es renovi també, la meva voluntat ferma i decidida de servir a l’Església allà on faci falta. Aquesta voluntat decidida no treu però, la tristesa i l’enyor que suposa tot canvi, tot comiat. Els mossens estimem de debò el lloc on som, la gent a qui servim i amb qui convivim pastoralment. Per això el comiat no deixa de ser trist.

Em surt del cor dir-vos que no he procurat res més durant aquests set anys que
oferir Crist que és el veritable Mestre i Salvador. En marxar m’enduc en el cor un gran tresor: el bon record de cada un de vosaltres que durant aquests anys m’heu estimat, m’heu
Xerrada de preparació.– Primer ajudat, m’heu acompanyat, m’heu hagut de tenir tanta paciència i comprensió... ¿Què en
dissabte de cada mes a les 17h
faré d’aquest tresor? Mireu, els cristians allò que portem al cor no ho tenim solament per
SANT SALVADOR DE MAR sentir enyorança. Els cristians portem Déu en el cor i, per tant, tot el que posem en el cor
ho posem en Déu. Per això, el bon record de tots vosaltres no quedarà solament com un
memorial sinó que us asseguro que en el meu cor en faré pregària d’intercessió per tots
vosaltres.
- Diumenges, 13h:

1r, (sense Missa en català)
2n, (sin Misa en castellano)

 HORARIS DE MISSES
Vigílies de festes:
20:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català).

Amb les paraules d’aquest escrit rebeu tots, sense excepció, tot el meu afecte,
estimació i sobretot el meu agraïment. ¿Què més us puc dir? Doncs el mateix que he mirat de dir-vos sempre: Busqueu Crist, trobeu Crist, estimeu Crist... Tota la resta ens vindrà
afegit. Germans i germanes, una abraçada ben forta a tots!
Mn Joan Maria Padrell Benet

Ser Subscriptor de la
Parròquia

Recés

Ordenació Presbiteral

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!

El 20 de setembre és el tercer
dijous de mes. Tindrem una tarda
de recés amb exposició del Santíssim Sagrament. Serà de les 16:30
fins les 17:30.

Tenim l’alegria aquest diumenge dia 9 de l’orl’ordenació presbiteral del que serà vicari de la nostra Parròquia Mn Antonio Rodríguez Moreno. La missa d’ordenació es farà a la Catedral de Tarragona a
les 18:00 presidida per l’Arquebisbe que l’ordenarà
de prevere. S’ha organitzat un autocar per poder
assistir a la cerimònia que sortirà a les 16:30 de
l’estació d’autobusos del Vendrell. Queden poques
places però ho podeu preguntar a la Dolors Jané al
telèfon: 666773380. El preu de l’autocar és de 7
euros.
Recordeu que aquest diumenge dia 9 se suprimeix la missa de la tarda.
L’endemà dilluns dia 10 celebrarem la Primera
Missa de Mn Antonio a les 19:30 a l’altar major.
Amb motiu de l’ordenació, la Parròquia ha fet obsequi al nou mossèn del calze i patena amb la

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.

Obres
parroquials
Aquesta primera setmana se setembre ja
s’ha retirat tota la runa i
estris de les obres de la
teulada. D’aquesta manera es dóna per finalitzada l’obra de substitució de les bigues malmeses.
Fins a dia d’avui s’ha
recollit en donatius i
col·lectes un total de
48.385 euros. Ja només
queden 3.817 euros per
arribar al total del pressupost.
La propera col·lecta
per les obres serà el cap
de setmana del 22 i 23
de setembre. Com sempre agraïm totes les
aportacions i donatius
rebuts per les obres.

Diada de Catalunya
El dia 11 és la Diada Nacional
de Catalunya. l’església parroquial
tindrà aquest dia el següent horari
d’obertura: de les 7:30 a les 9:30;
i per la tarda de les 18:00 fins després de la missa del vespre.
L’horari de les misses és el mateix que els dies feiners. Que tinguem tots bona festa nacional i
encomanem a Déu el nostre país.

Catequesi d’adults

Comiat del Rector

Comença el curs de Catequesi
d’Adults que coordina Mn José
Antonio Fernández i que es farà
tots els dissabtes laborals de les
10 a les 11 a l’entresòl de la Rectoria. Tothom que ho desitgi pot
assistir-hi com un mitjà de formació cristiana. El curs començarà el
dissabte 22 de setembre.

Enguany s’acomiada de la nostra Parròquia el
nostre Rector Mn Joan Maria Padrell Benet. La missa de comiat se celebrarà el dijous 13 de setembre
aprofitant que aquest és el dia que ell celebra el
seu aniversari d’ordenació sacerdotal que aquest
any compleix 20 anys de prevere. Serà a les 19:30
a l’altar major.

Inscripcions de
la Catequesi
Som a punt de començar un
nou curs de catequesi. Ja es poden fer les inscripcions per a la
catequesi de Comunió i de Confirmació. Aquí teniu les dates i horaris per poder fer les inscripcions
per la catequesi.
Les catequistes seran als baixos de la rectoria per fer les inscripcions els dies: 17, 19, 21, 24 i
26 de setembre de les 19:30 a
20:30.

El felicitem per l’aniversari i l’encomanem de cara a la nova destinació com a rector de Santa Maria
de Cambrils.

Entrada del nou Rector
El proper dissabte dia 15 se celebrarà la missa de
cerimònia d’entrada del nou Rector Mn Norbert Miracle Figuerola. Aquest dia només se celebrarà per la
tarda una única missa a les 19:30 que presidirà el 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.
En aquesta missa el Sr Arquebisbe fa un ritual per
donar entrada al nou rector. És bo que tota la comunitat pugui assistir a conèixer i rebre el nou Rector. Ja
des d’ara acollim amb goig a Mn Norbert i preguem
per ell i per totes les tasques de la nostra parròquia.

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

Intencions de les misses
Diumenge 9: Pro populo; Família Vidiella
Pujol; Família Julivert Fernández; Dolores
Castillo Montes (1r aniversari).– Dilluns 10:
Felisa Corpas Corpas.– Dimarts 11: Maria
Mercader Català; Anton Llevadias Ferrer (1r
aniversari).– Dimecres 12: Acció de gràcies.– Dijous 13: Josefina Ribas Palau.– Divendres 14: Intenció particular.– Dissabte
15: Dolors Soler Solé; Família Rovira Costas.

Joana Guibert (3r aniversari).– Dilluns 17:
Josefina Cardó Soler; Joan Palau Cendròs.–
Dimarts 18: Josep Maria Rovira Recasens
(31è aniversari).– Dimecres 19: Intenció particular.– Dijous 20: Lluís Palau Güell i Lluís
Palau Martínez.– Divendres 21: Josep Guivernau (aniversari); Salvadora Mercader i Anna Guivernau; Jaume i Anton Güell i Família.
– Dissabte 22: Intenció particular.

Pino Ortiz.– Dia 27: Jordi Volta Bonell.– Dia
29: Mercedes González Rebollo.– Dia 31: Maria Rosa González Baena. Setembre: Dia 2:
Luís Alberto Vines Esclapés.– Dia 4: Adriano
Campos Ruiz.
Preguem Déu per les seves ànimes.

Baptismes

Setiembre: Dia 1: Zendy-Yorleny Cruz Machuca; Victoria Luque Moura.– Dia 2: Ada Cano
Agost: Dia 25: Salvador Olmos García; Mateo Rodríguez.
Diumenge 16: Pro populo; Mirta, Irene i Contreras Santanera.– Dia 26: Antonio del Benvinguts a la Família cristiana!

Defuncions

