Full informatiu

Número 461
Del 26 al de gener al
8 de febrer 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
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).

Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Jornada Mundial de la Joventut a Panamà
El dia 24 de gener va començar oficialment la
34a Jornada Mundial de la Joventut a Panamà
amb la cerimònia de benvinguda al Papa Francesc i d’obertura de la Jornada Mundial de la
Joventut (JMJ) al Camp de Santa Maria l’Antiga. Abans, el Papa, havia estat rebut per part
del President de la República de Panamà.
A la inauguració de la jornada el papa va constatar que els joves presents provenen de cultures i pobles diferents, però res els ha impedit
trobar-se i sentir-se feliços d'estar junts, perquè cap diferència els atura. Va precisar
que, amb els seus gestos i actituds, amb les seves mirades, els seus desitjos i especialment amb la seva sensibilitat desmenteixen i desautoritzen tots els discursos que es concentren i s'obstinen a sembrar divisió.
El Papa va continuar: “Por el contrario, sabemos que el padre de la mentira, el demonio,
prefiere un pueblo dividido y peleado, es el maestro de la división, y le tiene miedo a un
pueblo que aprende a trabajar junto. Y este es un criterio para identificar a la gente: los
constructores de puentes y los de muros”. I va preguntar als joves: “¿Ustedes qué quieren ser? ¿constructores de puentes o de muros?”, tots van respondre: “De puentes”.
Va recordar, també, les afirmacions d'Óscar Arnulfo Romero, sant salvadorenc: «el
cristianisme no és un conjunt de veritats que cal creure, de lleis que cal complir, o de
prohibicions. Així el cristianisme resulta molt repugnant. El cristianisme és una persona
que em va estimar tant, que reclama i demana el meu amor. El cristianisme és Crist”. I
va demanar a tots repetir diverses vegades amb ell: “el cristianisme és Crist”.
De Catalunya, hi participa l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives que ha impartit algunes catequesis als joves assistents.

Festa de Sant Vicenç, màrtir
El dimarts dia 22 de gener vàrem celebrar la
festa de Sant Vicenç, a l’església de Sant Vicenç de Calders. A les 13h una solemne celebració eucarística presidida per Mn. Norbert Miracle i concelebrada per Mn. Antoni Rodríguez,
Mn. Josep Maria Barenys i Mn. Pere Oliva, vicari episcopal del bisbat de Vic que va predicar
l’homilia sobre el significat del martiri i el testimoniatge avui. Va servir l’altar i la Paraula el
diaca Mn. Andreu Figueras.
Els cants de la celebració anaren a càrrec de la
soprano Griselda Ramon, que en acabar la celebració de l’Eucaristia obsequià els presents amb una quatre cants molt celebrats per tots els assistents.
Es beneí la coca i les herbes aromàtiques que es repartiren entre els fidels
mentre es cantaven els goigs de Sant Vicenç.

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.

Bateigs d’infants
en edat
catequètica.
Els dissabte 26 i 27
de gener reben el
baptisme 11 nens i
nenes que enguany
faran la primera comunió i que durant dos
cursos han rebut la
catequesi

Els Pastorets
del Vendrell
El diumenge 27 de
gener un grup d’ifants que enguany fan
la primera comunió i
catequistes aniran a
veure la representació
dels Pastorets. També
hi assistiran els mossens de la parròquia,
alguns de l’arxiprestat, i l’arquebisbe de
Tarragona, Mons. Jaume Pujol.

Curs arxiprestal de preparació per al sagrament del matrimoni
Sis parelles han seguit el primer curs d’enguany
els dissabtes 19 i 26 de gener. A la fotografia
Esplai Parroquial
els veiem amb el matrimoni Francesc Pomar i
Cada dissabte de les Maribel Sánchez de l’Arboç i Mn. Pep Moreno.

Treballadora social:
Dilluns, dimecres i divendres
de 10:00 a 13:00.

Cistelles de la
Catequesi
La segona cistella correspon al número
1015. La persona afortunada ha estat la
sra. Àngels Díaz Martínez. A la fotografia
veiem la seva filla i netes.

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

Festa de la Presentació del Senyor (La Candelera)
Quaranta dies després de Nadal celebrem la festa de la
Presentació de Jesús al Temple, el dia 2 de febrer. Enguany cau en dissabte, per això la missa pròpia
Catequesi d’adults
d’aquesta festa i la benedicció de les candeles es farà a
 Dimecres a les 16h la capella de Fàtima a les 8 del matí.
amb Mn. Josep Maria
Barenys.
 Dijous a les 16h amb
Mn. Norbert Miracle.
 Dissabte a les 10h amb
Mn. José Antonio Fernández, diaca.

Festa de Sant Blai
Tradicionalment, en aquest dia 3 de febrer es beneeixen fruits i aliments. Enguany es beneiran en acabar
cada celebració de la missa del diumenge 3 de febrer

Consell
Parroquial
El dilluns 28 de
gener a les
20’15h., tindrem
reunió del Consell Parroquial de
Pastoral.

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

Intencions de les misses
Dissabte 26: Ànimes del purgatori- Diumenge 27: Pro populo; Maria Dolors Sanahuja Pagès; Maria
Pagès Raspall; Ramon Sanahuja
Jané; Josep Salvó Mañé - Dilluns
28: Pau Rovira Nogués i Maria Antònia Ribas Palau; Lourdes Mascaró Vendrell (35 aniv); Domingo
Alfaro Tortosa (4 aniv)– Dimarts
29: Acció de gràcies; Yoli Pitter

López (1 mes)– Dimecres 30: –
Dijous 31: Trinidad Dionisio Adame; Teresa Palau Güell (1 aniv); Josep Corbella Obradó i Josefina Boltaina Marín– Divendres 1: – Dissabte 2: Josepa Julivert (20 aniv)–
Diumenge 3: Pro populo; Josep Soler i Teresa Solé– Dilluns 4: Salvador Giró Saperas (14 aniv)– Dimarts 5: – Dimecres 6: Benvingut
Magriñà Boada Dijous 7:

Defuncions +
Gener. Dia 12: José Canes Regany; Joan
Saperas i Caralt. Dia 13: Joan Viñas Solé.
Dia 15: Antonio Pérez Mula. Dia 16:
María del Carmen Rodríguez Monteagudo; Àngela Valls Bardina. Dia 17: José
Piñero Mula. Dia 19: Miguel García Rodríguez. Dia 20: Francisco Alcaraz Alonso; Pilar Torrebadella Esquerda; María
Dolores Campoy Parra. Dia 21: Carmen
Rodas Guerrero. Dia 25: Climent Ventura Casellas
Doneu-los Senyor el repòs etern!

