Full informatiu

Número 460
Del 12 al 25 de gener
de 2019
 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)
19h (vespres i missa)
Capella de Fàtima:
8h (1r dissabte de mes)
 Rosari
Tots els dies a les 18’30h
A Fàtima, diari a les 10:30.
A la Creu, dia 14 a les 16h.

 Confessions
Abans de la celebració de
l’Eucaristia

 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

Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
La bona política al servei de la pau
Cada any, i amb aquest ja en són cinquanta-dos, el sant Pare adreça a tot el món un missatge per a commemorar la Jornada Mundial de la Pau que va instituir Sant Pau VI.
Enguany, el papa Francesc ha titulat el seu missatge «La bona política al servei de la
pau», presentant la política com un dels grans reptes de la nostra societat per construir
un món en pau. Si la política, diu Francesc, «es duu a terme en el respecte fonamental de
la vida, la llibertat i la dignitat de les persones, pot convertir-se veritablement en una
forma eminent de la caritat». Per recordar quin ha de ser el capteniment dels polítics el
papa Francesc cita les «benaurances» que el cardenal vietnamita Francesc Xavier Nguyen Van Thuan va dedicar-los-hi i que diuen així:
Feliç el polític que té una alta consideració i una profunda consciència del seu paper.
Feliç el polític que irradia credibilitat.
Feliç el polític que treballa pel bé comú i no pel seu propi interès.
Feliç el polític que es manté fidelment coherent.
Feliç el polític que treballa per la unió de les persones.
Feliç el polític que està compromès en dur a terme un canvi radical.
Feliç el polític que sap escoltar.
Feliç el polític que no té por
A costat d’aquestes virtuts Francesc enumera els vicis de la política que posen en perill
la pau social i que concreta en aquests: «la corrupció —en les seves múltiples formes
d’apropiació indeguda de béns públics o d’aprofitament de les persones—, la negació
del dret, l’incompliment de les normes comunitàries, l’enriquiment il·legal, la justificació del poder mitjançant la força o amb el pretext arbitrari de la «raó d’Estat», la tendència a perpetuar-se en el poder, la xenofòbia i el racisme, el rebuig a tenir cura de la Terra, l’explotació il·limitada dels recursos naturals per un benefici immediat, el menyspreu
dels qui s’han vist obligats a anar a l’exili».
Mn. Norbert Miracle, rector

Festa de Sant Vicenç, màrtir

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

Xerrada de preparació.– Primer
dissabte de cada mes a les 17h

Ermita de
Sant
Salvador
HORARI DE
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA

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

El dimarts 22 de gener celebrem la
festa de Sant Vicenç màrtir.
Com cada any celebrarem
l’Eucaristia a l’església de Sant
Vicenç a les 13h. Es repartirà el pa
beneït i en acabar l'Eucaristia hi
haurà
una
breu actuació
de la soprano
Griselda Ramon,
que
també acompanyarà
els
cants durant
la celebració.

Setmana de pregària per la Unitat del Cristians
Del 18 al 25 de gener l’Església ens
proposa pregar més intensament
per la unitat de tots els cristians.

Curs arxiprestal de preparació
per al sagrament del matrimoni
El primer curs programat serà els
dissabtes 19 i 26 de gener de les
10 a les 13’30h.

Curs arxiprestal de formació de voluntaris de Càritas
Dies 16 i 18 de gener de les 9h
a les 13h a la Sala Sant Salvador de la Rectoria del Vendrell

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

Algunes imatges
nadalenques

Visita dels Reis d’Orient a l’església parroquial
Com cada any els Savis d’Orient van arribar al VenSortida al Pessebre Vivent drell el dia 5 de gener al vespre i van visitar l’Església
de Prats de Rei.
parroquial per venerar l’infant Jesús. També van ferse presents a l’església de Sant Vicenç.
Un bon grup de catequistes
van visitar el Pessebre Vivent
de Prats de Rei el diumenge
30 de desembre al vespre.

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.

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

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.

Formació arxiprestal
Cistelles de la
El dijous 3 gener, Mn. Josep Mateu, delegat diocesà de joventut de
Catequesi

La segona cistella correspon
al
n ú me r o
1015 i encara
no sabem qui
és l’afortunat o
afortunada

l’arquebisbat de Tarragona va donar una xerrada sobre el Sínode de
Bisbes que s’ha portat a terme el passat mes d’octubre a Roma sobre “Els joves, la vocació i el discerniment”. Van participar-hi catequistes de les diverses parròquies de l’arxiprestat.

Moviment dels llibres sa- Baptismes
Dia 29:
cramentals de l’any 2018 Desembre:
Tomàs Andrés Bonalde

Any

2016

2017

2018

Baptismes

110

86

99

1 Comunions

128

114

84

Confirmació

71

80

96

Matrimonis

16

15

10

155

211

188

Exèquies

Iriarte
Dia 30: Enzo Arévalo
Caballero
Benvinguts a l’Església

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

Intencions de les misses
Dissabte 12: Francisca Valverde Rubio; Antonio Sánchez HernándezDiumenge 13: Pro populo; Manuel
Muñoz López; Josefina Ribas Palau
Dilluns 14: Antonio Ramírez Soria,
Maria Palau Caselles; Enric Queralt
Caselles– Dimarts 15: Joan Cardó Ballart (aniv) Lourdes Viladrich Vendrell (13 aniv)– Dimecres 16: – Dijous 17: Xavi Gallardo (4rt aniv)– Divendres 18: Joan Palau Cendrós; Pe-

tronila Parra Escobar– Dissabte 19:
Isabel Bedmar Guerrero (1 mes); Família Collalto; Familia Raspall; Família
Hugué Bolet Diumenge 20: Pro populo; Josep Caralt i família; Margarida Miret Soler i Vicenç Minguella Badell– Dilluns 21: Jaume i Anton Güell i família–
Dimarts 22: Vicenç Guixens i esposa. A
Sant Vicenç de Calders Lluís Palau
Güell i Lluís Palau Martínez; Pilar Bartra i família– Dimecres 23: Regina Ramon Vives; Salvadora Mercadé; Josep i
Anna Guivernau Dijous 24: Divendres

25: José Ortega Sanz; Josep Maria Català
Ortoll (9è aniv).

Defuncions †
Desembre: Dia 30: Josep Padró i
Mercadé Dia 31: Trinidad Dionisio
Adámez; Manuel García Pavón
Gener: Dia 2: Sacramento Sánchez
Nieto Dia 8: Luisa Pérez Lucenilla;
Dia 9: Teresa Martínez Àngel Dia
10: Maria Teresa Castellví Batet.
Doneu-los, Senyor el repòs etern

