
 

 

 Ordenació presbiteral de 

Mn. Antonio Rodríguez 
 
      

L’arquebisbe de Tarragona, Mons. 
Jaume Pujol, ha ordenat prevere 
Mn. Antonio Rodríguez  aquest 
diumenge, dia 9 de setembre, a la 
tarda, a la Catedral de Tarragona. 
Nombrosos familiars, amics, com-
panys seminaristes, preveres i fi-
dels van voler acompanyar-lo en aquest dia tan significatiu. Cal destacar la 
presència notable de la comunitat filipina present a Tarragona i Barcelona, així 
com un nombrós grup de vendrellencs. 

La missa va ser concelebrada per Mn. Joaquim Fortuny, vicari general de l’arxi-
diòcesi; Mn. Jaume Gené, rector del Seminari de Tarragona; Mn. Norbert Mira-
cle, qui ha estat el rector del Seminari Major Interdiocesà durant la seva etapa 
formativa i Mn. Joan Maria Padrell, rector de la Parròquia de Sant Salvador del 
Vendrell en aquell moment, entre d’altres preveres. El Cor i Orquestra dels 
Amics de la Catedral van sostenir els cants de la celebració. 

Mons. Jaume Pujol, en l’homilia, va definir l’ordenand com una persona «que 
no li ha faltat mai l’entusiasme per servir els altres i per servir, en aquests 
anys i en el futur, a l’Església, que també fa un gran servei a la societat». 
«Amb el teu sacerdoci podràs ajudar a molta gent a no tenir por, a trobar en la 
pròpia vida la voluntat de Déu, a mostrar, més amb el teu exemple que amb 
les teves paraules que Déu ens estima, que vol el millor per nosaltres, que ens 
hem d’estimar i fer el bé», va afegir. També el va encoratjar a recórrer sempre 
al Senyor i a escoltar els «crits» de tanta gent, especialment els joves, que no 
acaben de trobar la llum per caminar lliurement. «Antonio, tingues un cor 
gran, capaç d’estimar Déu, vivint a fons la teva vocació sacerdotal». 

El ritus de l’ordenació presbiteral es va iniciar, com és propi, amb la voluntat 
de l’ordenand de rebre el presbiterat per servir l’Església i el món, i també 
obeir al bisbe i als seus successors. Després de les lletanies dels sants, amb 
l’ordenand prostrat a terra, va tenir lloc el moment central de la litúrgia 
d’ordenació com són la imposició de mans per part del Sr. Arquebisbe i de tots 
els preveres allí presents i la pregària d’ordenació. Seguidament, Mn. Joan Ma-
ria Padrell i Mn. Josep Ribot, van imposar a Mn. Antonio l’estola a l’estil presbi-

teral i la casulla com a signe del seu orde; hi va ha-
ver el lliurament del pa i el vi per a la celebració de la 
missa i el gest de pau amb el Sr. Arquebisbe i tots els 
companys preveres. 

Abans de cloure la celebració, el nou prevere va 
adreçar unes paraules d’agraïment. En primer lloc, a 
Déu: «Sense Ell no podria fer res, tot és do i gràcia 
que Ell m’ha donat generosament. No sento que pu-
gui merèixer res del que m’està passant», va expres-
sar. També va manifestar el seu agraïment al Sr. Ar-
quebisbe, per la confiança dipositada en el seu camí 
vocacional; a l’equip de formadors del Seminari Major 
Interdiocesà (SMI) i, en especial, a Mn. Norbert Mira-
cle, rector del SMI durant la seva etapa formativa, 
«pel seu constant suport en la seva trajectòria forma-
tiva».  

 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 23 de setembre 

al 5 d’octubre de 

2018 

Número  452 

 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 Norbert Miracle 
977661419—610427728 

Vicari, 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 



Inici de 
la Catequesi 

La setmana de l’1           

d’octubre comença la 
catequesi d’infants. De 

dilluns a dijous de les    
17’30 a les 18’30 a         

l’església parroquial.  

 
Els catequistes tindran 

un recés d’inici de curs 
el dia 27 de setembre a 

les 17 hores a l’església 

de Sant Salvador de Mar 

Moral Moya; Dia 18: Albert Barbàrà Estefa-
nell.—Dia 19: Diego Sánchez López 
 

Doneu-los Senyor el repòs etern 
 

Baptismes 
 

Setembre: Dia 8: Aina Bocanegra Cisteré i 

Biel Bocanegra Cisteré.– Dia 9: Hugo Lusilla 

Murias.—Dia 15: David Bambalere Giménez 
 

Benvinguts a l’Església 

Diumenge 30: Pro populo; Família Rubio 
Bonet i Jordi Grau.– Dilluns 1: Família Ro-
vira Costas.– Dimarts 2: .– Dimecres 3: 
Salvador Olivé (2n aniversari).– Dijous 4: .–
Divendres 5: Plàcid Montserrat Oliva.– 
Dissabte 6: Benvingut Magriñà Boada; Llu-
ís Martorell i Enriqueta Minguella; Acció de 
gràcies; Carme Jané Ventura (aniversari). 

 

Defuncions 
 

Setembre:  Dia 7: Felisa Rebollo Duran.– 
Dia 16: Antonio Rubinat i Culleré; Alfonso 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 23: Pro populo; Maria Batet 
Rull i família.– Dilluns 24: Maria Teresa 
Orpí Jané i Ramon Rafecas Jané– Dimarts 
25: José Ortega Sanz; Maria Teresa Cardó 
Soler (aniversari).– Dimecres 26: Ànimes 
del purgatori– Dijous 27: Ànimes del 
purgatori.– Divendres 28: Pau Rovira 
Nogués i Maria Antònia Ribas Palau; An-
tonio Ordovas Paracuellos (1r aniveresa-
ri); Dolores Caballero Romero (1r aniver-
sari– Dissabte 29: Miquel Gatell Jané. 
 

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 4 d’octubre és el primer 
dijous de mes. Tindrem una es-
tona de recés amb exposició del 
Santíssim Sagrament. Serà de les 
18:30 fins les 19:30.      

Inici del ministeri parroquial del 

nou Rector 
 

     El dissabte 16 de setembre va iniciar el ministeri 
parroquial Mn. Norbert Miracle i Figuerola, com a rec-
tor de la parròquia de Sant Salvador del Vendrell. Va 
presidir la celebració l’arquebisbe de Tarragona, 
Mons. Jaume Pujol i concelebraren amb ell Mn. Josep 
Ma, i Mn. Jordi Barenys, Mn. Antonio Rodríguez, Mn. 
Josep Ma. Turull, rector de la basílica de la Sagrada 
Família de Barcelona, i els diaques  Mn. José Antonio 
Fernández i Mn. Josep Manuel González. Va assistir-hi 
també el seminarista Robert Otaba. 
Un gran nombre de fidels del Vendrell van participar 
a la solemne celebració, que també va comptar amb la 
presència de l’Alcalde, sr. Martí Carnicer i la presiden-
ta del Consell Comarcal, Sra. Eva Serramià. També 
acompanyaren el rector, els seus familiars vinguts de 
Torredembarra. 
En acabar la celebració, van saludar Mn. Norbert els 
Amics de l’Orgue amb un toc de l’orgue de l’església, el 
«Lleó del Vendrell», el sr. Alcade i la representant del 
Consell Parroquial, sra. Dolors Jané. Mn. Josep Maria 
Barenys va adreçar unes emocionades paraules de 
benvinguda i Mn. Norbert va agrair les mostres d’aco-
lliment i estimació que havia rebut alhora que va po-
sar-se a disposició de tothom.  

Inscripcions de 

la Catequesi 
 
     Som a punt de començar un 
nou curs de catequesi. Ja es po-
den fer les inscripcions per a la 
catequesi de Comunió i de Con-
firmació. Aquí teniu les dates i 
horaris per poder fer les inscrip-
cions per la catequesi. 
     Les catequistes seran als bai-
xos de la rectoria per fer les ins-
cripcions els dies: 24 i 26 de se-

tembre de les 19:00 a 20:30. 

Carta de Mons. Manuel Nin 


