Número 475
Del 10 al 24 d’agost
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
Cada dia 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
El papa Francesc ha escrit una carta als
sacerdots
Amb motiu del 160 aniversari de la mort del
sant Rector d'Ars, Joan Maria Vianney, un
model de sacerdot lliurat al servei del poble
de Déu, el Papa Francesc escriu als sacerdots.
El papa mostra proximitat, alè, suport i consol a tots els sacerdots del món. A aquells sacerdots que tots els dies, sovint amb dificultat, desafiant la desil·lusió i la incomprensió, mantenen obertes les esglésies i celebren els sagraments. A aquells sacerdots que, superant la seva tristesa i la seva rutina, continuen apostant per acollir als qui necessiten una paraula, de consol, d'acompanyament. A aquells sacerdots que visiten diàriament a la seva gent, donant-se sense reserves, plorant amb els que ploren i alegrant-se amb els quals estan alegres. A
aquells sacerdots que viuen "en les trinxeres", que a vegades arrisquen la seva pròpia
vida per a estar prop del seu poble. A aquells sacerdots que han de viatjar dies i dies
en canoa per a arribar a algun poble remot per a visitar a les ovelles aïllades del seu
ramat...
Aquesta carta ens dona alè i recolzament en uns temps en què els escàndols i les infidelitats al ministeri sagrat protagonitzats per alguns pocs, a tots ens han avergonyit i
adolorit.
Francesc ens diu: «Com a germà gran i pare també vull estar a prop vostre, en
primer lloc per agrair-vos en nom del sant Poble fidel de Déu tot el que rep de
vosaltres i, a la vegada, animar-vos a renovar aquestes paraules que el Senyor va
pronunciar amb tanta tendresa el dia de la nostra ordenació i constitueixen la
font de la nostra alegria: “Ja no us dic servents…, a vosaltres us he dit
amics” (Jn 15,15)».

La Mare de Déu d’Agost
Dijous dia 15 celebrem l’Assumpció de la Benaurada Verge Maria.
El misteri de l’Assumpció ens recorda que Maria és allà on es troba el seu Fill, en
l’eternitat. Ella fou la primera que gaudí dels efectes salvadors de la mort i la resurrecció de Crist.
L’Assumpció és anunci de la nostra resurrecció. Maria és imatge i començament
del poble de Déu que arribarà a la plenitud de la glòria futura.
Mn. Cinto Verdaguer cantava la festa amb aquesta poesia:
«Qui és aqueixa que puja i s’arbora
del desert de la terra sortida,
de l’Altíssim al braç recolzada,
gloriosa i vessant de delícies?
Qui és aqueixa que puja pels aires
com l’aurora que munta al migdia,
de la lluna creixenta calçada,
i amb lo sol per real mantellina,
com s’eleva en gentil fumarola
lo perfum de l’encens i la mirra?
Qui és aqueixa?, pregunten los àngels.
Qui és aqueixa?, la Verge Maria».

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

Retorn de la imatge de Santa Anna i
Processó pels carrers de la Vila fins
a l’Església.
En acabar la missa de la tarda del dia
28 de juliol, des de l’església parroquial, es va traslladar la imatge de santa
Anna a casa del portant d’honor Josep
Ruart Güixens, a la plaça del Centre

cabp@caritasdtarragona.cat

La Transfiguració del Senyor

Atenció al públic:
Dilluns, dimarts,dimecres i
divendres de 10 a 13h i de
18 a 19h.

El dia 6 es va celebrar la festa del titular de la
nostra parròquia. A més de les dues celebracions eucarístiques diàries, vàrem celebrar l’eul’eucaristia a l’ermita de Sant Salvador.
Van assistir-hi un bon grup de fidels de la vila
i també de les persones que passen aquests
dies de vacances a Sant Salvador. La celebració va acabar amb el cant dels goigs i el besamans a la imatge del bon Jesús.

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.

Matrimonis
Han rebut el sagrament del matrimoni:
Joan Josep Aldomà
Rovira i Maria Ángeles Ballesta Torres
el dia 2 d‘agost
Miguel Jiménez Moreno i Pamela Ruiz
Martínez el dia 10
d’agost
Festa de la Dedicació
de l’església parroquial
Dilluns 12 d’agost.
Com cada dia, celebració de l’Eucaristia a les
8h. i a les 19’30h

Del dia 9 al 18 d’agost Mn. Antonio Rodríguez predicarà
a la capella de Sant Magí del Portal del Carro de Tarragona
la Novena de Sant Magí a les 19h.

Amonestacions
Han projectat rebre el sagrament del matrimoni:
1.
Josep Maria Jané Cuello, natural de Tarragona i veí del Vendrell, fill de
Josep Maria i Filomena amb Mariana Figueras Roldán, natural de Venezuela i veïna del Vendrell, filla de Jaime i de Lidia.
2.
Sergio Alonso Muñoz, natural de Tarragona i veí del Vendrell, fill d’Antonio i Antonia amb Daniela Diaz Vázquez, filla de Daniel i Norma, natural de Cali (Colòmbia) i veïna del Vendrell
3.
José Rafael Figuerola Barrientos, natural Mollet del Vallès i veí del
Vendrell, fill de José i Francisca amb Begoña Valverde Rute, natural de
Barcelona i veïna del Vendrell, filla de Ramon i Magdalena
4.
Antonio García Castellví, natural de Barcelona i veí del Vendrell, fill de
Francisco i Sara amb Soraya Mercado Vílchez, natural de Vilafranca
del Penedès i veïna del Vendrell, filla d’Eduardo i de Isabel.

Intencions de les misses
AGOST Diumenge 11: Pro populo; Dilluns 12: Maria Mercader
Català; Montserrat Giró Lleó (26.
aniv) Dimarts 13: Josefina Ribas
Palau; María Luísa Bermejo Cordero Dimecres 14: — Dijous 15:
Frederic Pellicer; Família Julivert
Vidiella; Família Figueras Mitjans;
Maria Benet; Família Costas Lombardía; Ángeles Valencia Duran

(1 mes)– Divendres 16: – Dissabte 17: – Diumenge 18: Pro populo;
Joan Palau Cendrós Dilluns 19: Dimarts 20: Lluís Palau Güell i
Lluís Palau Martínez- Dimecres
21: Jaume i Anton Güell Dijous
22: — Divendres 23: Maria Rosa
Galimany Nin i Salvador Giró Saperas Dissabte 24: Maria Mejías Gómez (1 mes)

Defuncions +
JULIOL Dia 29: Pere Giró Saperas
Dia 30: Diego Cano Rodríguez; Policarpo Merchán Platero Dia 31: Rafael
Jiménez Migueles
AGOST Dia 3: Maria Montserrat Nin
Salvó; Francisco Ramírez Quijada
Doneu-los, Senyor el repòs etern
Més informació a http://
ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/

