Número 472
Del 30 de juny al 13
de juliol 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)
19’30h (vespres i missa)
Capella de Fàtima:
8h (1r dissabte de mes)
 Rosari
Tots els dies a les 19’00h
A Fàtima, diari a les 10:30.
A la Creu, dia 14 a les 16h.
 Adoració al Santíssim
Primer i tercer dijous de mes a
les 16’15h
 Confessions
Abans de la celebració de
l’Eucaristia
 Despatx parroquial
Dilluns, dimecres i divendres a
les 20:00.
C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell
977661419
Rector, Mn. Norbert Miracle
610427728
Vicari, Mn. Antonio Rodríguez
601149218
Diaca, Mn. José Antonio Fernández 606112025
Mn. Josep Maria Barenys
977660148—666538010
Mn. Jordi Barenys 977660148
parroquiavendrell@yahoo.es
Baptismes
Dissabtes a les 18h.
1r i 3r de mes en castellà
2n i 4rt de mes en català
Diumenges a les 13h.
1r i 3r de mes en català
2n i 4rt de mes en castellà
Xerrada de preparació per al
baptisme el primer dissabte de
mes a les 17h a la sala de la
parròquia

Església de
Sant Salvador
de Mar
CELEBRACIÓ
DE
L’EUCARISTIA
JULIOL I AGOST
Vigílies de festa:
20:00 (català).
Dies festius:
10:30 (català) 20:00(castellà)

Full informatiu
Parròquia de
Sant Salvador del Vendrell
Hem celebrat la solemnitat de Corpus Christi
El diumenge 23 de juny hem celebrat la festa de Corpus
Christi. Aquesta solemnitat varia en la data de la seva
celebració ja que actualment la festegem el diumenge
següent a la Santíssima Trinitat.
En molts llocs, també al Vendrell, la festa s’acompanya
amb una solemne processó eucarística pels carrers de
les viles.
Enguany la processó es va realitzar al migdia per no
coincidir amb la revetlla de Sant Joan. Cal destacar el
treball de totes les persones i institucions que es van
oferir: els qui prepararen boniques catifes als carrers i
als altars, els músics, els qui prepararen i portaren el
tàlem, els Gegants, l’Àliga i el Lleó del Vendrell, els
nens i nenes que enguany han fet la primera comunió...
El papa Francesc deia en la seva homilia del diumenge: «L'Eucaristia ens ensenya: allí hi ha
Déu tancat en un trosset de pa. Senzill i essencial, Pa partit i compartit, l'Eucaristia que rebem
ens transmet la mentalitat de Déu. I ens porta a entregar-nos als altres. És antídot contra els
qui diuen "ho sento, però no em concerneix", contra els qui diuen "no tinc temps, no puc, no és
cosa meva”».
Cada diumenge l’Eucaristia surt del nostre temple
parroquial. No només el dia de Corpus. Cada diumenge és portada per voluntaris com a aliment als malalts: a la Llar Santa Anna, a la Policlínica, a la Muntanyeta, a l’Hospital... perquè és aliment de vida eterna.
El passat diumenge, el Senyor va passar pels carrers
del Vendrell i va beneir-nos, va dir bé de nosaltres i es
va donar i ens va donar ànims i també perquè tots
nosaltres siguem benedicció per als altres.
Fi de curs dels catequistes
El divendres 21 de juny, com cada any, els catequistes van
celebrar un sopar de fi de curs de germanor a la plaça Ramon Vidales.
El dimarts 25 de juny, van fer una sortida cultural i festiva a
Vic. Van poder visitar la Catedral i el Museu Episcopal
acompanyats per Mn. Pere Oliva, vicari episcopal del bisbat
de Vic. Al museu van ser acollits pel seu director Mn. Josep
Maria Riba.
També visitaren la capella dels Dolors on hi ha un impressionant quadre contemporani de Sant Joan Pau II i els joves.
El sr. Josep Martínez, ecònom del bisbat de Vic, va explicar el simbolisme d’aquesta obra.
Hi hagué temps per passejar per la plaça del mercat de Vic i comprar alguns productes de la terra.
Dinaren al Seminari de Vic i a la tarda visitaren Folgueroles, vila nadiua de Mn. Cinto Verdaguer.
Allà, a l’ermita de la Mare de Déu de la Damunt recitaren alguns poemes de Mn. Cinto.

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.

CANTEM ELS GOIGS DE SANTA ANNA!!
El 25 de juliol de 2019, a les 20.15 h, un cop acabada la missa vespertina, que s’oficiarà a l’altar
de Santa Anna, enguany s’interpretaran els
goigs de la nostra Patrona Santa Anna. Aquesta
és una experiència que s’inicia aquest any, sorgida des de la Parròquia de Sant Salvador del
Vendrell i els Amics de l’Orgue, amb
l’acompanyament de la Agrupación Musical Virgen del Consuelo.
En aquesta obra també hi prendran part l’orgue,
la gralla i el cor de Santa Anna. Aquest estarà
format per totes les vendrellenques i vendrellencs que s’hi vulguin sumar.
L’arranjament dels goigs l’ha realitzat Josep Mateu. Per poder provar i assajar el muntatge es
realitzaran 2 assajos: els dimecres 10 i 17 de
juliol, a les 9 del vespre a l’església.
Per qualsevol consulta podeu trucar al telèfon:
607.484.699, o venir el primer dia d’assaig! Anima’t a participar d’aquesta nova iniciativa!
Restauració Façana de
l’església de Sant Vicenç de Calders

Diumenge 30 de
juny, missa
«rociera» a l’església
de Sant Vicenç de
Calders a les 12’30h.
Dimecres, 10 de juliol,
festa de Sant Cristòfol.
En acabar la missa del
vespre hi haurà benedicció dels vehicles a la
porta de l’església

Baptismes
15 de juny: Carla
López Ávila.
22 de juny:
Mia Espinosa Robles; Aitana
Sophie Arroyo
Neira

Els feligresos de Sant
Vicenç han restaurat la
façana de l’església. S’ha
pintat i s’ha reincorporat
la creu que corona la façana i també dues esferes
de pedra al capdamunt.
Matrimonis
Han rebut el sagrament del matrimoni
Lluís Ferrer Santacana i Marta Ribas Ribas el dia 27 de
juny.
Cristian González Pinza i Eileen Fitzgerald Fortuny el dia
29 de juny.

Amonestacions
Han projectat contreure el sagrament del matrimoni

Col·lecta de
Càritas—
Corpus
A la parròquia
s’han recollit
1.262€.
A Sant Salvador de Mar s’han
recollit 370€.
Necrològica
El divendres dia 14 de juny de 2019 va mort als
96 anys Mn. Josep Maria Llorens Cisteró, prevere de l’Església de Terrassa, al seu domicili de
Lliçà d’Amunt. Mn. Llorens havia nascut a Guissona, de la diòcesi d’Urgell el 9 de febrer de
1923.

Mario Sevilla Jódar, fill de Juan i Maria Teresa, natural de Cunit i veí del Vendrell amb Leticia Montserrat
Castilla Ramírez, filla de Pedro i Maria del Carmen,
natural de Tarragona i veïna del Vendrell.

Rebé l’ordenació presbiteral el 12 de març de
1949 a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià a
Barcelona. El mateix any va ser destinat com a
vicari a la parròquia de Sant Salvador d’El
Vendrell, que en aquell moment formava part
de l’arxidiòcesi de Barcelona.

Albert Escofet Corcobado, fill de Jaume i Concepció,
natural de Gavà i veí del Vendrell amb Judit Bocanegra Rebollo, filla d’Antoni i Filomena, natural i veïna
del Vendrell.

Va ser doctor en estudis superiors de música i
ciències musicals i formà part de diferents institucions, tant docents com de dedicades a la investigació.

Intencions de les misses
JUNY Diumenge 30: Pro populo;
Climent Ventura–
JULIOL Dilluns 1: Família Costas
Lombardía– Dimarts 2: Eduardo
Fernández Núñez i família Dimecres 3: Montserrat Morgadas Domingo (aniv)— Dijous 4: Ànimes
del purgatori– Divendres 5: –
Dissabte 6: Benvingut Magriñà
Boada; Enrique Costas Lombardía

– Diumenge 7: Pro populo Dilluns
8: Ànimes del purgatori–Dimarts
9: - Dimecres 10: Felisa Corpas
Corpas Dijous 11: Maria Mercader
Català i Anton Güell Borrell— Divendres 12: —Dissabte 13: Josefina Ribas Palau.

Defuncions +
JUNY. Dia 14: Luís Blanes
García. Dia 15: Francisco Javier
Alonso Martínez. Dia 16: Maria
Teresa Jané Calvet. Dia 27: José
Montero Hidalgo.
Doneu-los, Senyor el repòs
etern
Més informació a
http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/

