
 HORARI DE MISSES:  

Vigílies de festes:                

19h (castellano) i 20h                  
(No n’hi ha de vigília en dia de 

precepte) 

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)    

Del  25 de setembre 

al 8 d’octubre de 

2016 

Número  400 

 Rosari  
Tots els dies a les 19h 

A Fàtima, diari a les 10:30.  

A la creu, dia 14 a les 16h. 
 

 Confessions 
Mitja hora abans de les Misses. 
 

 Despatx parroquial 
Dilluns, dimecres i divendres a 

les 20:00. 

C/ Mar, 6. 43700 El Vendrell 

Rector, Mn Joan Maria Padrell 

977661419—686834786 

Diaca, Mn José Antonio Fernán-

dez 606112025 

Mn Clemente Lucena Gómez 

977181090—601138164 

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,  (sense Missa en català) 

2n, (sin Misa en castellano) 
 

Xerrada de preparació.– Primer 

dissabte de cada mes a les 17h 

SANT SALVADOR DE MAR 

 HORARIS DE MISSES 

Vigílies de festes: 

20:00 (català). 

Dies festius:  

10:30 (català) 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Nova incorporació 
 

     Recentment s’ha incorporat a l’equip de sagristans Ana Páez 

Rodríguez que treballarà els caps de setmana i festius. Ella va 

néixer a Estepa (Sevilla), fa dinou anys que viu al Vendrell i, des 

de fa temps, és catequista de la parròquia. És casada i té tres 

fills. El seu marit Rafael també col·laborarà en la feina. Agraïm 

molt aquesta nova incorporació al servei de la parròquia. 

     Pel que fa al noi Luís Fernando continuarà fent tasques de 

sagristà en algunes ocasions i substitucions. 

     Tot i la tasca necessària dels sagristans hem de recordar 

que l’ordre, neteja i bon ambient de la parròquia depèn de l’actitud de tots. Hem de sentir 

la parròquia com casa nostra i és amb aquest sentiment com hem de tenir cura d’ella. 

Mirem de fer entre tots una parròquia sempre acollidora i agradable. Gràcies a tots. 

 

Mn Joan Maria Padrell 

Romeria a Montserrat 
 

       Aquest diumenge dia 25 celebrem la 81ena edició de la Romeria Parroquial a Mon-

tserrat. Els horaris dels actes de la Romeria són: 

 7:00 Sortida des de l’Estació d’autobusos del Vendrell. 

 9:00 Viacrucis a càrrec dels Portants del Sant Crist. 

 11:00 Missa Conventual amb l’ofrena de la Romeria, Salve i Virolai i Rebuda dels Ro-

meus. 

 18:15 Rosari, Vespres. 

 19:30 Retorn cap al Vendrell. 

Amb un cop d’ull... 
 

       El dia 15 vam celebrar la festa de la Mare de 

Déu dels Dolors. Novament, la Confraria dels Do-

lors es va reunir per celebrar l’Eucaristia i en aca-

bar venerar la imatge de la Mare de Déu dels Do-

lors en la seva capella a l’església. Abans d’anar a 

sopar es va fer aquesta fotografia del grup. 

 

              El dia 20 vam celebrar l’aniversari de l’ordenació presbiteral de Mn Joan Maria 

Padrell que enguany va complir 18 anys de prevere. Acompanyat de tots els mossens de 

la parròquia es va celebrar la missa i sortint es va oferir un petit refrigeri per poder felici-

tar personalment al Sr Rector com podeu veure en la fotografia de sota. 

 L’última fotografia pertany al grup de catequistes que va fer un recés a l’església 

de Sant Salvador de Mar. D’aquesta manera vam encomanar a Déu l’inici del nou curs de 

catequesi. El Rector va predicar una meditació i vam celebrar l’Eucaristia. Sortint vam 

poder gaudir a la plaça de les Palmeres d’un bon berenar i de la convivència fraterna. 



Pregar en Comunitat 
A partir d’ara, en aquest 

espai, publicarem intenci-

ons de pregària per tal 

que tots com a Comunitat 

cristiana encomanem a 

Déu les activitats i perso-

nes de la nostra Parrò-

quia. Aquestes activitats 

tenen finalitat pastoral. 

Són molts els qui treba-

llen pastoralment en la 

parròquia en diferents 

grups i tasques. Cal que  

sentim nostres totes les 

activitats que es fan tot i 

que no hi col·laborem di-

rectament. Us proposo 

que cada quinzena pre-

guem en la nostra oració 

personal sobre les activi-

tats i persones de la nos-

tra Parròquia que anirem 

publicant aquí. 

Mesquida.– Dia 19: Rafael Julià Grau.– Dia 

22: Josefa Ruiz Medina. 
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Setembre: Dia 10: Dylan Marín Sancho; Mar-

ta Santamaria Masip.– Día 11: Enzo López 

Delgado; Éric Nebot Gutiérrez.– Día 17: Hugo 

Amaral Ribeiro; Sheila Sastre Silva.  
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrimonis 
 

Setembre: Dia 10: Raúl Venegas Cárdenas i 

Laura Moix Fernández. 
 

Enhorabona! 

Diumenge 2: Pro populo; Per les ànimes del 

Purgatori.– Dilluns 3: Acció de gràcies.– Di-

marts 4: Josefina Claramunt Planas (Al mes 

de la seva mort).– Dimecres 5: Plàcid Mon-

serrat Oliva.– Dijous 6: Benvingut Magriñà 

Boada; Carme Jané Ventura.– Divendres 7: 

Família Álvarez Rodríguez; Rosario Costas 

Lombardia; Família Andrés Vidal.– Dissabte 

8: Josep Ramon Julivert Fernández; Enriqueta 

Minguella Badell; Pau Sabanés i  Felisa Mer-

cadé. 
 

Defuncions 
 

Setembre: Dia 9: Luísa Roncero Fuentes.– 

Dia 12: Dolores Vargas Domínguez.– Dia 13: 

Bartolomé Soler Salas.– Dia 18: Javier Molina 

Martos; Concepció Mestre Ibars; Jaume Levy 

  

Intencions de pregària 
 

Diumenge 25: Pro populo; Maria Teresa 

Cardó Soler; José Ortega Sanz; Família Giró 

Murtró; Difunts nascuts el 1931; Difunts 

nascuts el 1841.– Dilluns 26: A santa Anna.

– Dimarts 27: Vanesa Ronda García (5è 

aniversari); Manuel Argal Romero (1r ani-

versari).– Dimecres 28: Pau Rovira Nogués 

i Maria Antònia Ribas Palau; Juan Reyes 

Rebollo (al mes de la seva mort).– Dijous 

29: Miquel Gatell i Joan Gatell.– Divendres 

30: Maria Mallofré Ferran (1r aniversari); 

Josep Ollonarte Guasch (als 38 mesos de la 

seva mort).– Dissabte 1: Família Rovira 

Costas. 
 

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

Ser Subscriptor de la 

Parròquia 
    Us demanem que us feu 

col·laboradors econòmics de 

la Parròquia fent una subs-

cripció. Amb la quantitat i 

periodicitat que més us con-

vinguin. Demaneu-nos infor-

mació. 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. 

Missa Estacional de la 

Vírgen del Consuelo 
     

     Enguany celebrem els 25 anys de la Vírgen del 

Consuelo. Per això La Hermandad ha preparat actes 

especials per aquest curs. Comencem amb una 

missa estacional que se celebrarà el proper diven-

dres 30 de setembre a les 19:30 a l’altar major. 

Aquest dia es posarà el pas amb la Vírgen del Con-

suelo al presbiteri. En la missa que presidirà el nos-

tre Arquebisbe Jaume Pujol, es beneirà i col·locarà 

la corona de la Mare de Déu. En la missa cantarà el 

Cor Orfeó parroquial. 

Festa del Roser 
 

     La festa de la Mare de Déu del Roser del 7 d’oct-

ctubre cau en divendres. Els actes de culte són: 

 A les 18:00 començarà el res del Sant Rosari amb 

tots els misteris davant l’altar del Roser. 

 A les 19:30 celebrarem l’eucaristia al mateix altar 

del Roser. Per això, aquest dia es giraran els bancs 

de l’església de cara al Roser. 

 Acabarem amb el tradicional besamans a la Mare 

de Déu del Roser i cant de la Salve. 

     Hem d’agrair tots aquells que teniu cura del 

manteniment d’aquesta capella. Moltes gràcies i 

moltes felicitats a totes les que celebreu en aquest 

dia la vostra onomàstica. 

Inici de la Catequesi 
 

 Aquest dilluns 26 comença el curs 

de la catequesi de comunió. Com 

sempre serà de les 17:30 a les 

18:30. Per fer noves inscripcions 

adreceu-vos a les Coordinadores. 

Recés 
 

     El dijous dia 6 hi haurà el recés 

amb exposició del Santíssim. Co-

mençarà a les 18:30 fins l’hora de 

la missa. 

Es requereix voluntaris 
 

     Des de Càritas ens avisen que 

fan falta voluntaris per atendre bé 

el rober del carrer de la Pau. Es 

pot col·laborar els diferents dies 

que és obert. Els qui pugueu i vul-

gueu ajudar poseu-vos en contacte 

amb la treballadora social Diana o 

bé amb qualsevol voluntari de Cà-

ritas. Gràcies. 

Aniversaris 
 

     Aquest diumenge dia 25 cele-

brarem la missa d’acció de gràcies 

pels nascuts en diferents anys i 

encomanarem els difunts: 

 A la missa de les 9 celebrarem 

els qui fan 75 anys. 

 A la missa de les 12 celebrarem 

els qui fan 85 anys. 

     Moltes felicitats per aquesta 

trobada anual. 

Sortida Processional de la 

Vírgen del Consuelo 
 

     L’endemà, dissabte 1 d’octubre, es farà una sor-

tida processional especial amb el pas de la Vírgen 

del Consuelo. A les 17:00 es farà a l’església parro-

quial un acte d’agermanament de la nostra Agrupa-

ción Musical Vírgen del Consuelo amb la Agrupación 

Musical la Estrella de Dos Hermanas (Sevilla). En 

aquest acte es farà un breu concert. Tot seguit sor-

tirà la processó fins el vespre. Després, el pas ro-

mandrà el cap de setmana a l’església parroquial. 

Us convidem a tots a participar d’aquest acte festiu 

i de devoció a la Mare de Déu. 

Catequesi d’Adults 
     Comença la Catequesi d’Adults 

de formació cristiana obert a tot-

hom. Serà el dijous 6 d’octubre de 

les 16:15 a les 17:15. Mn Joan 

Maria Padrell acompanya aquesta 

formació que es fa a la rectoria. 


