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Caminant junts cap el Nadal acompanyats pels profetes. (I)
El camí litúrgic de l’Advent “C” que ens prepara pel Nadal ens ve marcat per quatre oracles
profètics que ens han de guiar com a referències de gran actualitat.
El 1r. diumenge d’Advent el Senyor ens parla mitjançant Jeremies (Jr 33,14-16), el profeta
amb més anys de ministeri, testimoni directe d’un dels períodes més turbulents de la història
de l’Orient Mitjà antic.
Als capítols 32-33 hi ha una col·lecció d’oracles de salvació, on l’exili a Babilònia és vist no
tant com execució d’un càstig diví sinó com un grandiós pla de la misericòrdia de Déu.
És un discurs obert a l’esperança amb un vocabulari plenament apropiat: reedificar, canviar
la sort, renovar la vida del poble...: veritables sinònims de l’autèntica esperança.
La base de tot aquest canvi de perspectiva és l’amor incondicional del Senyor vers el seu Poble que es tradueix en lleialtat al llarg del temps i esdevé favor/gràcia en els moments precisos.
La intervenció del Senyor ve justificada perquè es tracta de les “seves” ovelles i el “seu” ramat, del qual Ell no pot desentendre’s malgrat les infidelitats dels “mals pastors”.
 Rosari
Tots els dies a les 19h
També avui som convidats a l’esperança amb crida lligada a la nostra experiència de fe en la
A Fàtima, diari a les 10:30.
lleialtat del Senyor que no es desentén de les seves ovelles i el seu ramat, malgrat les infideliA la Creu, dia 14 a les 16h.
tats dels mals pastors.
El 2n. diumenge el missatge ens ve del llibre del profeta Baruc (nom del secretari de Jeremi Confessions
Mitja hora abans de les Misses. es, però d’època hel·lenística que reflecteix la problemàtica del judaisme del s II a C.)
La 3a secció del llibre (4,5-5,9) transmet un oracle de restauració i salvació.
 Despatx parroquial
Jerusalem, Ciutat Santa, símbol de tot el Poble de Déu, és invitada a treure’s els vestits de peDilluns, dimecres i divendres a
na i aflicció canviant d’actitud, i a posar-se al front per diadema la glòria de l’Etern.
les 20:00.
El canvi d’actitud arrela en la intervenció salvadora de Déu: El Senyor farà que sota el cel es
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
vegi pertot arreu la teva resplendor. Els teus fills de llevant i de ponent, quan van sortir caRector, Mn Norbert Miracle
977661419—610427728
minaven escortats d’enemics: ara Deu te’ls retorna portats gloriosament com en un tron reVicari, Mn Antonio Rodríguez
ial.
977181090—601149218
Però abans cal eliminar els obstacles! Per això Déu ordena que s’abaixin els turons i les munDiaca, Mn José Antonio Fernántanyes: els excessos d’orgull, prepotència i materialisme; i a la vegada que s’omplin les fondadez 606112025
lades: els dèficits de justícia i d’obediència lleial a Déu.
Mn Josep Maria Barenys
Llavors Jerusalem tindrà identitat nova amb un “nom” nou que és síntesi de valors: “Pau en la
977660148—666538010
Mn Jordi Barenys 977660148 Justícia i Glòria en la Pietat”. Els seus habitants seran constructors d’autèntica pau mitjançant
parroquiavendrell@yahoo.es la justícia que és la realització efectiva dels designis de Déu; i portadors-testimonis de la glòhttp://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ ria que és la presència de Deu en la pietat d’una veritable espiritualitat bíblica.
Mn. Josep Lluís Arin, vicari general de Tortosa
 Baptismes
 HORARI DE MISSES:
Vigílies de festes:
19h (castellano) i 20h
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)

- 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

III Setmana de la Bíblia
Del 26 de novembre al 2 de desembre hem celebrat la Setmana
de la Bíblia. A les fotografies po-

Ermita de
Sant
Salvador
HORARI DE
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA

Vigílies de festa:
19:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català).

dem veure la xerrada de formació que va donar Mn. Antoni Pérez de Mendinguren i la lectura continuada del llibre dels Fets dels
Apòstols a la capella del Santíssim.

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!

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.





Catequesi d’adults
Dimecres a les 16h
amb Mn. Josep Maria
Barenys
Dijous a les 16h amb
Mn. Norbert Miracle
Dissabte a les 10h amb
Mn. José Antonio Fernández, diaca.

Esplai Parroquial

Cada dissabte de les
11 a les 13h amb Mn.
Antonio Rodríguez.
Animeu-vos a participar-hi.

Festa de la Immaculada Concepció de Maria
La festa de la Immaculada
Concepció de Maria
és el dissabte 8 de
Desembre.
Divendres 7.
Missa de vigília.
Missa a les 19h.
(castellà)
Dissabte 8.
Missa a les 9h. (català); a les 10’30h.
(castellà) amb la veneració de la
imatge de la Mare de Déu del Rocío i
cants de la “missa rociera”; a les 12h.
(català)
A la tarda les misses seran de la vigília del 2n. Diumenge d’Advent a les
19h i 20h.

Grup pessebrista del Vendrell
EXPOSICIÓ DE PESSEBRES EL VENDRELL
NADAL 2018
Per aquestes dates, el Grup Pessebrista del
Vendrell es suma a fer més gran la nostra
tradició: engalanem els balcons dels carrers
que conflueixen en l’exposició, repartim diorames i pessebres monumentals per la vila... i,
enguany, instal·larem un nou pessebre de
gran format a la plaça Vella. També convoquem la primera edició del Concurs de pessebres per les llars amb dues categories, infantil
i adults; farem una ruta nocturna pessebrística
el 29 de desembre.
La Fusteria C/ Major, 16 · El Vendrell
Del 5 de desembre de 2018 al 6 de gener de
2019 Horaris de l’exposició: De dilluns a
divendres: de 18 h a 20 h Dissabtes, diumenges i festius: d’11.30 h a 13.30 h i de 18 h a
20 h

Reunió del Consell Arxiprestal
El dimecres 28 de desembre es va portar a
terme la reunió del Consell Arxiprestal amb la
presència de membres de les diverses parròquies de l’Arxiprestat del Baix Penedès. Els
representants de la parròquia del Vendrell són
Lola Jané i Vicenç Cabré.
Cistelles de la Catequesi
Ja estan disponibles els números de la rifa de les
cistelles de Nadal. Us preguem que compreu algun
número i també que, com és costum, porteu productes per confeccionar les paneres. Moltes gràcies

Atenció!!!. El dijous 6 de desembre, només hi
haurà missa a les 19’30h.

Baptismes
Novembre: Dia 17: Cristian del Moral Márquez.
Benvingut a l’Església

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

Intencions de les misses
Dissabte 1: Maria Mascaró Vendrell;
Benvingut Magriñà Boada; Família
Rovira Costas; Carlos y Jesús Costas;
Acció de gràcies. Diumenge 2: Pro
populo; Maria Mascaró Vendrell. Dilluns 3: Família Ortega Rovira– Dimarts 4: Joan Rossell Altet– Dimecres 5: – Dijous 6: Benvingut Magriñà Boada– Divendres 7: Família Álvarez Rodríguez – Dissabte 8: Concepció Alberich Alsina; Carlos i Jesús

Costas Lombardía
Diumenge 9: Pro populo; Ester Pérez
(2n aniv.)– Dilluns 10: Felisa Corpas
Corpas; Juan Delgado González– Dimarts 11: Maria Mercader Català; Miquel Rossell (2n aniv).– Dimecres 12:
Dolors Molinari (3r aniv) Cecilia Amorrich; Francisco Ginés (4rt aniv.).– Dijous 13: Família Jané Borrell; Josefina
Ribas Palau.–Divendres 14: –Dissabte
15: Família Rovira Costas; Carlos i Jesús Costas Lombardía

Defuncions †
Novembre: Dia 20: Josep Salvó Mañé
Dia 21: Francisca Casas Vargas; Dia 24:
Manuel Nieto Lopera; Josepa Jauset i
Bosch Dia 25: Antonio Rivero Maraver;
Josep Velasco Pedrosa
Doneu-los Senyor el repòs etern

