
 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 9 al 22 d’octubre 

de 2016 

Número  401 

 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 

Misericòrdia, encara. 
 

     Sovint quan comencem una cosa ho fem amb ganes, amb il·lusió, però després amb el 

pas del temps es va afeblint. Així ocorre amb els propòsits que ens fem a principi de curs, 

amb els objectius que marquem en una temporada, també ens passa en els temps litúr-

gics, que els iniciem amb una vivència molt intensa que després es va esmorteint. En 

aquest 2016 estem celebrant l’Any Sant de la Misericòrdia, i en totes les diòcesis, parrò-

quies i comunitats vam fer molts esforços per viure’l amb la màxima intensitat i fruit pas-

toral; especialment durant la Quaresma, que tenia uns continguts fàcilment relacionats 

amb aquesta dimensió de la vida cristiana. Però després va venir la Pasqua, el final de 

curs, l’estiu... Queda encara poc més d’un mes per acabar el Jubileu, i en aquest principi 

de curs tenim l’ocasió de tornar a insistir-hi, tenint en compte a més que la Misericòrdia 

és un tema que el Papa Francesc vol que esdevingui central en la nostra pastoral, més 

enllà de l’ocasió que ens ha donat el Jubileu. Per això val la pena aprofitar aquest temps 

que resta fins a la seva conclusió per recordar, recuperar i posar en pràctica cada una de 

les obres de misericòrdia. 

 

Mn Xavier Aymerich 

Amb un cop d’ull... 
 

       El diumenge 25 de setembre 

va tenir lloc la 81ena Romeria a 

Montserrat. El grup de pelegrins 

va començar la jornada celebrant 

el Via Crucis acompanyats pels 

Portants del Sant Crist. A la foto-

grafia podeu veure el grup en aca-

bar el Via Crucis. Després vam 

celebrar la missa conventual i 

vam ser rebuts pels monjos que ens van parlar de l’Any Sant de la Misericòrdia. Per la 

tarda vam fer el res del Rosari i de les Vespres amb la comunitat monàstica. Aprofitem 

per anunciar que l’any vinent aquesta romeria no es farà al setembre sinó un diumenge 

de finals d’octubre. 

       Durant aquests dies hem tingut diferents actes per la commemoració dels 25 anys de 

l creació de la Vírgen del Consuelo de la Hermandad Nuestro Padre Jesús de las Penas. El 

primer acte va ser una eucaristia el divendres 30 de setembre que va presidir el nostre 

Arquebisbe Jaume i en la que es va beneir la corona de la Vírgen del Consuelo que estaba 

col·locada al presbiteri de l’església (vegeu la fotografia inferior). L’endemà dissabte va 

tenir lloc un acte d’agermanament entre l’Agrupación Musical Vírgen del Consuelo i 

l’Agrupación Musical Vírgen de la estrella de Dos Hermanas (Sevilla). Les dues bandes 

van interpretar un petit concert. En acabar es va fer la processó de Glòria traient la imatge 

de la Mare de Déu amb el pas pels nostres carrers. També en la processó ens va acompa-

nyar el Sr Arquebisbe (última fotografia). Felicitem a la Hermandad per aquestes Noces 

d’Argent que anirem celebrant amb més actes durant aquest curs. 



Pregar en Comunitat 
Hem començat ja el curs 

de catequesi d’infants. Ja 

podem veure per les tar-

des els nens i nenes que 

es preparen per fer la pri-

mera Comunió. Sempre 

dic que aquesta és una de 

les principals tasques  

parroquials ja que la cate-

quesi és evangelització. 

Per això cal que tota la 

comunitat parroquial pre-

guem pel bon desenvolu-

pament de la catequesi i, 

sobre tot, preguem inten-

sament pel creixement de 

la llavor del Regne que 

sembrem en aquests in-

fants. Preguem tots du-

rant aquests quinze dies 

per aquesta intenció. 

Biel Muñoz Barroso.– Octubre: Dia 24: Pol 

Franch Quirós; Leire Jiménez Raurich.  
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrimonis 
 

Octubre: Dia 1: Marcos Corcín Quirant i Yo-

landa Dapena Moreno.– Dia 8: Adrian Olivella 

Flores i Daixenka Lecina Gómez. 
 

Enhorabona! 
 

Aniversaris 
 

Octubre: Dia 8: 10 anys de casats de Daniel 

Pérez Camacho i Ana Irene Gonzalves Muna-

res a la missa de les 19:00. 
 

Felicitats! 

Franch Gatell (3r aniversari); Lluís Palau Mar-

tínez; Lluís Palau Güell; Jaume Vidal Robert 

(5è aniversari).– Divendres 21: Jaume i An-

ton Güell i Família; Salvador Gatell Queralt 

(3r aniversari); Isidre Totusaus Alegret.– Dis-

sabte 22: Maria Carme Orpinell Serramià 

(10é aniversari); Antonio Cabau Rubió. 
 

Defuncions 
 

Setembre: Dia 25: Juan Guirao Fernández.– 

Dia 29: Antonio Oller Egea.– Dia 30: Maria 

Teresa Costas Roig.– Octubre: Dia 3: Zorai-

da Redorat Serrat.– Dia 4: Salvador Olivé Si-

gano. 
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Setembre: Día 24: Mariona Mercader Gea; 

  

Intencions de pregària 
 

Diumenge 9: Pro populo.– Dilluns 10: Rosa 

Maria Nin Franch (4t aniversari); Felisa 

Corpas Corpas (4t aniversari).– Dimarts 11: 

Maria Mercader Català.– Dimecres 12: Fa-

mília Giró Murtró; Pilar Cañellas Marcé.– 

Dijous 13: Josefina Ribas Palau.– Diven-

dres 14: Ramon Mestres Recasens (15è ani-

versari); Anton Mañé Mercader (11è aniver-

sari); Àngela Cabau Rubio; Francisco Qui-

rós Aguilar (1r aniversari).– Dissabte 15: 

Família Rovira Costas; Maria Teresa Cardó 

Soler; Josep Maria Rovira Ribot; Acció de 

gràcies. 
 

Diumenge 16: Pro populo.– Dilluns 17: Per 

les ànimes del Purgatori.– Dimarts 18: Fa-

mília Palau.– Dimecres 19: Intenció parti-

cular.– Dijous 20: Frederic Pellicer; lluís 

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. 

Festa de la 

Mare de Déu del Pilar 
     

     La festa de la Mare de Déu del Pilar és aquest 

proper dimecres. La missa principal se celebrarà a 

les 11 del matí en castellà. A la missa hi assistiran 

representants del Cos de la Guàrdia Civil que cele-

bren la seva patrona. La imatge de la Mare de Déu 

del Pilar presidirà el presbiteri. Per la tarda hi haurà 

missa a les 19:30 en català. Recordeu que no hi 

haurà missa a les vuit del matí. 

     Felicitem a totes les que porteu el nom de Maria 

del Pilar. Per molts anys! 

Concert especial 
 

     Amb motiu de la Fira de Santa Teresa el Cor Or-

feó Parroquial ha programat un concert de cant 

coral convidant al Cor Maragall de Girona a fer 

aquest concert. Això serà el dissabte dia 15 a les 

20:00. Tots hi som convidats! 

     Atenció: Amb motiu d’aquest concert queda su-

primida la missa de les 20:00. 

Grup de Joves 
 

 Aquest cap de setmana el grup de 

joves Santa Anna és a Montserrat 

fent una convivència. Els acompa-

nya el nostre vicari Mn Clemente. 

Recés 
 

     Atenció perquè el recés del ter-

cer dijous de mes a partir d’ara es 

farà de les 16:30 a les 17:30. El 

pròxim serà el dia 20. 

Catequesi de 

Confirmació 
 

     El dia 19 i 21 comença el curs 

de catequesi de Confirmació de 

17:30 a 18: 30. Cal que, els que 

no ho hagin fet ja, facin la inscrip-

ció. 

Aniversaris 
 

     Diumenge dia 23 celebrarem la 

missa d’acció de gràcies pels nas-

cuts el 1936 i encomanarem els 

difunts. Serà a les 12:00. 

Festa de l’última aparició de la 

Verge de Fàtima 
 

     El 13 d’octubre se celebra l’última aparició de la 

Mare de Déu de Fàtima que l’any vinent commemo-

ra el centenari. Serà el proper dijous i haurà els se-

güents actes: 

 A les 8:00 missa a la 

capella de Fàtima. 

 Tot seguit es faran els 

torns del Sant Rosari du-

rant tot el dia. 

 Missa a les 19:30 a la 

capella de Fàtima. 

    Per tant no hi haurà 

cap missa a l’església 

parroquial aquest dia. 

Cafè amb el mossèn 
     Un any més fem amb els pares 

de la catequesi les tertúlies forma-

tives a la rectoria durant l’hora que 

els infants fan la catequesi. Co-

mencem la setmana del 17 al 20. 

Tothom hi pot participar lliure-

ment. 

Grup +30 
 

     També comencem les trobades 

formatives del Grup +30. Enguany 

farem estudi de l’Evangeli. Serà el 

divendres dia 21 a les 21:30. 


