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Full informatiu

Del 21 d’octubre al 3
de novembre de
2018

Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell

 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 Norbert Miracle
977661419—610427728
Vicari, 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:

Jornada del Domund
Aquest diumenge celebrem la jornada mundial de les missions, el dia del
DOMUND. En les celebracions de l’Eucaristia recordem els missioners i missioneres que han deixat la seva terra per anunciar l’Evangeli als qui encara no
han sentit parlar de Crist.
Quan escoltem els testimoniatges dels missioners ens impressiona a tots la
seva generositat, el lliurament de la vida, el treball i l’atenció als qui viuen en
situacions de gran pobresa. Alguns d'aquests missioners han sorgit de la nostra parròquia, com el P. Joan Rovira Canyelles, missioner a Cuba, i altres viuen
al Vendrell després de molts anys de treball, com la germana Pilar Fernández
de Valderrama que ha estat missionera a Congo.
Diàriament ens arriben notícies des dels territoris de missió. A vegades ens
parlen de fets dramàtics, però també ens arriben notícies esperançadores de
creixement de l'Església, de treball de promoció humana i cristiana, de defensa de la justícia i la dignitat humana.
Nosaltres des d'aquí preguem sovint per les missions i pels missioners i missioneres, i també els ajudem econòmicament amb la col·lecta que cada any realitzem en aquesta jornada. Un altre camí d'ajut són les beques missioneres.
Amb dos mil euros es financien els estudis d'un seminarista a terres de missions. S'ha completat ja la
segona
beca
amb el nom de
«Mare de Déu
de Sant Salvador de Mar» i ja
se n'ha iniciat
una tercera.

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 fins
el 28 d’octubre
Vigílies de festa:
20:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català).

Novembre. Mes de pregària per les Vocacions
Cada mes de novembre les 10 diòce-

Ermita de sis amb seu a Catalunya, fem una
Sant Salva- cadena ininterrompuda de pregària
per les vocacions al matrimoni, al
dor

sacerdoci i a la vida religiosa.
A l’arquebisbat de Tarragona, ens
correspon pregar especialment els
HORARIS DE MISSES a par- dies 1, 11 i 21.
A la parròquia pregarem per les votir del 31 d’octubre
cacions en totes les misses d’aquests
Vigílies de festa:
tres dies.
19:00 (català).
A casa podeu també dedicar una esDies festius:
tona d’oració per aquest objectiu.
10:30 (català).

Ser Subscriptor de la
Parròquia
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!

Han començat les activitats de
l’Esplai parroquial Santa Anna. Cada dissabte de 11h a 13h, un grup
de nois i noies de 7 a 13 anys es
troben a la rectoria per realitzar
CARITAS PARROQUIAL diverses activitats de lleure i forLocal C/ de la Pau, 2
mació.
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.

Hermandad de
Nuestro Padre Jesús
de las Penas y Nuestra Señora del Consuelo
El divendres 26 , dissabte 27 i diumenge
28 d’octubre, Tridu
en honor de Nuestra
Señora del Consuelo

IX Festa
d’Extremadura
Dintre dels actes
d’aquesta Associació, el diumenge 28
d’octubre els associats participaran a la
missa de les 10’30h
i animaran els cants
de la celebració.

Pastoral de la Salut

Esplai Parroquial Santa Anna

Festa de l’inici de la Catequesi Parroquial
Serà el diumenge 28 d’octubre a la missa
de les 12h.

A l’Evangeli, Jesús explica la paràbola
del Judici final i diu clarament:
«Veniu, beneits del meu Pare, perquè
estava malalt i em vàreu visitar».
L’atenció als malalts des de la parròquia és molt variada. A la Policlínica,
a la Muntanyeta, a la Llar Santa Anna
i a l’Hospital, un grup de persones
visiten els malalts i també animen les
celebracions de la Paraula en aquests
centres.
També hi ha ministres extraordinaris
de l’Eucaristia i els mossens, especialment Mn. Josep Maria Barenys, que
porten la comunió a les llars dels malalts que ho demanen.
El divendres 19 d’octubre es van reunir per primer cop amb Mn. Norbert i
Mn. Antonio per revisar el treball que
es porta a terme.

Reunió de Pares d’infants de 2n. Curs de
Primera Comunió
Serà el dijous 25 d’octubre a les 20’30h.
Catequesi de confirmació
Els dies 24 i 26 d’octubre comença la catequesi
de preparació per al sagrament de la confirmació.

Baptismes
Octubre: Dia 6: Raúl Callado Valencia
Dia 7: Enric Fossas Canós.—Paula Fossas
Canós.— Laia Martín Hervás.— Chloe
Martín Pereira. Dia 14: Dylan Priego Fernández
Benvinguts a l’Església

Caldria trobar algun voluntari més
(amb automòbil) per atendre millor
la pastoral de la salut a l’Hospital Comarcal.
També convidem a indicar als responsables si hi ha algun malalt o ancià que desitja rebre la comunió a casa seva.

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

Intencions de les misses
Dissabte 20: Jaume Vidal Robert (7è
aniversari) Jesús y Carlos Costas
Lombardía. Diumenge 21: Pro populo; Jaume i Anton Güell i família; Josep
Romeu Armengol (12. aniversari);
Isidre Totusaus Alegret Dilluns 22:
Maria Carme Orpinell Serramià (12è
aniversari); Enric Juncosa Canals; Antoni Cabau Rubió; Pilar Trillas Navarro; Manuel Guzmán Pellín– Dimarts
23: Mn. Albert Viladrich Vendrell (26

aniv.); Maria Batet Rull i família; Jaume
Ribas Ramon (15 aniv.)– Dimecres 24:
– Dijous 25: José Ortega Sanz– Divendres 26: – Dissabte 27: Jesús y Carlos
Costas Lombardía
Diumenge 28: Pro populo; Pau Rovira
Marqués i Maria Antonia Ribas Palau–
Dilluns 29: Salvadora Mercadé, Josep i
Anna Guivernau; Xavier Vilar Cutxet
(33è aniv.)– Dimarts 30: Josep Català
Escolà (41 aniv.); Paquita Galofre Constantí (12 aniv) .– Dimecres 31: .– Dijous 1: Família Rovira Costas; Ezequiel

Jané Palau; Concepció Alberich Alsina i
Família Julivert Vidiella; Joaquim Sabaté
Centelles (8è aniv).–Divendres 2: Tots
els Fidels Difunts.–

Defuncions
Octubre: Dia 6: Feliciana Aragón Roldán; Dia 8:Francisca Santos Martínez;
Dia 9: Pedro Ramon Ledesma Martínez;
Dia10: Pere Rossell Vallès; Dia 12: David García Serrano; Dia 17: Enriqueta
Barrios Ariza Doneu-los Senyor el repòs

