
 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 6 al 19 de 

novembre de 2016 

Número  403 

 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: 

19:00 (català). 

Dies festius:  

10:30 (català) 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Feliços els qui moren en el Senyor. 
 

     Benaurats els fidels difunts que no moren pel no res sinó per a Déu. Sortosos els fidels 

difunts que romanen per sempre en les mans de Déu. Joiosos els fidels difunts que han 

mort sabent que el Fill de Déu els ha redimit. Feliços els fidels difunts que han mort amb 

l’esperança de la resurrecció. Benaurats els fidels difunts que han deixat aquest món per 

anar a la casa del Pare. Sortosos els fidels difunts que són contínuament recordats amb 

estimació pels seus familiars i amics. Joiosos els fidels difunts que sempre podran comp-

tar amb la pregària de l’Església. Feliços els fidels difunts que, gràcies al Crist, han retro-

bat aquells que van enyorar. Feliços tots nosaltres que esperem de Déu el do de la Vida 

eterna per a nosaltres i pels nostre estimats difunts. 
 

Nota informativa sobre les intencions de missa 
 

      Voldríem comunicar-vos un canvi que volem fer a la nostra parròquia respecte les in-

tencions de misses de difunts. Es tracta que puguem nomenar els difunts també els dies 

festius. Creiem que és una manera d’atendre les peticions de misses per aquells que no 

poden venir entre setmana. A més, també farem que sigui el mossèn celebrant el qui no-

meni els difunts en el cànon de la missa tal i com està previst en la litúrgia. Així doncs, ja 

no nomenarem els difunts en la pregària universal sinó que ho farà el mateix prevere en el 

cànon de la missa. Aquesta manera de fer començarà el proper cap de setmana del 12 i 

13 de novembre. Pel que fa a la taxa d’aquestes intencions continua sent de 10 euros. És 

una taxa fixada per l’Arquebisbat per a totes les parròquies. També volem explicar que tot 

i que sovint s’anomena més d’una intenció en una mateixa missa, sempre garantim que a 

cada intenció li correspongui una missa celebrada. Finalment, també us informem que la 

parròquia garanteix sempre una missa per cada un dels difunts dels enterraments que 

s’han fet amb un respons sense missa tan a l’església com al tanatori. D’aquesta manera 

no deixem mai cap difunt sense missa. Cal dir que en aquests casos no publiquem aques-

tes intencions si la família no ho demana. 

Mn Joan Maria Padrell 

Amb un cop d’ull... 
 

       Enguany, la missa d’inici de curs de la catequesi es va fer el diumenge 23 d’octubre. 

La fotografia de sota mostra el moment en que tots els pares i mares dels infants van 

pujar al presbiteri per a fer l’acte de consagració de les famílies a santa Anna. 

       També en la mateixa missa van assistir els nascuts el 1936 que compleixen 80 anys. 

Es va pregar pels difunts d’aquesta quinta i els vam poder felicitar. Foto inferior. 



Pregar en Comunitat 
La pregària pròpia de no-

vembre s’adreça principal-

ment als difunts. És una 

de les obres de misericòr-

dia. L’Església ens convi-

da a pregar no solament 

pels difunts que són cone-

guts nostres sinó per tots 

els difunts. Així ho fem 

també el dia del Vot de 

Poble pregant pels difunts 

que antigament van ser 

enterrats  al voltant de 

l’ermita de Sant Salvador. 

Proposo que preguem 

aquest dies per tots els 

benefactors de la nostra 

parròquia. Aquests bene-

factors, tot i que no els 

hem conegut ,  van 

col·laborar en la prosperi-

tat de la nostra parròquia. 

Per això convé que tota la 

comunitat parroquial pre-

guem amb agraïment per 

ells durant aquests dies. 

Defuncions 
 

Octubre: Dia 23: José Cárdenas Alcalá.– Dia 

28: Jesús Galindo Navarro.– Dia 29: Maria 

Banach Bordas.– Dia 30: Martha Rosa Viera 

Viera.– Dia 31: Manuel López Santanton; Jo-

sep Maria Gual Paillissé.  Novembre: Dia 2: 

Clara Cantero Valverde.  
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Octubre: Dia 22: Paula Vargas Pérez.  
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Bonaventura Coll Reixach; Maria Teresa Cos-

tas Roig (al mes de la seva mort).– Dissabte 

12: Acció de gràcies. 
 

Diumenge 13: Pro populo; Josefina Ribas Pa-

lau; Abdón Emilio Posada (1r aniversari).– 

Dilluns 14: Maria Assumpció Güell Carreras; 

Josepa Güell Carreras.– Dimarts 15: Josep 

Morgades Mir; Família Rovira Costas; Josep 

Maria Rovirosa Ribot (aniversari); Anton Pa-

lau Esteve (aniversari); Juan Menor Montero 

Ríos (24è aniversari).– Dimecres 16: Frederic 

Pellicer (aniversari).– Dijous 17: Intenció par-

ticular.– Divendres 18: Acció de gràcies.– 

Dissabte 19: José Cárdenas Alcalá. 
 

  

Intencions de pregària 
 

Diumenge 6: Pro populo; Benvingut Magri-

ñà Boada (9è aniversari); Joan Vicente Gi-

ralt (1r aniversari); Difuntos de la Herman-

dad Nuestro Padre Jesús de las Penas.– Di-

lluns 7: Família Álvarez Rodríguez; Anto-

nio Arroyo Ramírez (2è aniversari).– Di-

marts 8: Acció de gràcies.– Dimecres 9: 

Anton Barnadas.– Dijous 10: Ramona Arna-

lot Mascaró (12è aniversari); Plàcid Mon-

tserrat Oliva; Felisa Corpas Corpas.– Diven-

dres 11: Maria Mercader Català; Inmacula-

da Altet (aniversari); Àngela Lluch Matifoll 

(33è aniversari); Miguel Fernández Pérez; 

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. 

Vot de Poble 
     

     Aquest proper diumenge, dia 13, acomplirem el 

vot de poble amb l’horari següent: 

     A les 10:15 del matí ens trobarem els peregrins 

a l’esglèsia parroquial del Vendrell on el rector ens 

farà la benedicció. Sortirem a peu portant la imatge 

de Sant Salvador cap a l’ermita. La Policia Munici-

pal s’encarregarà de vetllar per la marxa del trànsit 

per on passarem. També hi haurà servei d’autocar 

gratuït per part dels autocars Penedès que sortirà 

de l’estació d’autobusos a les 11:00. La missa se 

celebrarà davant l’ermita a les 11:45. En cas de 

mal temps la missa se celebraria a l’església de 

Sant Salvador de Mar. La Coral Polifònica del Ven-

drell farà l’acompanyament litúrgic musical. Des-

prés de la missa es podrà tornar amb autocar. Hem 

d’agrair a l’associació d’Amics de la Història la pre-

paració d’aquesta festa i, també, a l’Ajuntament, 

Autocars Penedès i restaurant Xaloquell per la seva 

col·laboració. 
 

     Recordeu que aquest dia se suprimeixen les mis-

ses de les 10:30 i de les 12 de la parròquia. 

     Us animem a tots a participar d’aquesta jornada 

festiva en la nostra estimada ermita de Mar. 

Festa de Sant Zacaries 
 

     Aquest diumenge dia 6, celebrem la festa de 

sant Zacaries que és la festa de la Colla Castellera 

Nens del Vendrell. El grup casteller assistirà a la 

missa de les 12 on faran la tradicional ofrena d’un 

pilar. També en la missa es pregarà pels difunts de 

l’any de la colla castellera i dels seus familiars. Sor-

tint de missa hi haurà exhibició castellera a la plaça 

Vella. Felicitats Nens per la vostra diada! 

Recés 
 

     El dia 17 tindrem el recés a la 

capella del Santíssim a les 16:30 

a càrrec de Mn Joan Maria. 

Col·lecta de Germanor 
 

     La campanya de col·laboració 

amb l’Església diocesana que ano-

menem “Germanor” és el diumen-

ge dia 13. Com que aquest dia 

tenim el Vot de Poble traslladem 

aquesta col·lecta al diumenge se-

güent dia 20. Aquest dia trobareu 

els sobres disponibles per a fer el 

vostre donatiu. Moltes gràcies. 

Cafè amb el mossèn 
 

     Recordem que la tercera set-

mana de mes tenim les tertúlies 

amb els pares de la catequesi 

“Cafè amb el mossèn” a la rectoria 

del 14 al 17 a les 17:30. 

Cloenda de 

l’Any de la Misericòrdia 
 

     El dia de Crist Rei, 20 de novembre, el Sant Pare 

farà a Roma la cloenda de l’Any de la Misericòrdia. 

Està previst que aquesta cloenda sigui celebrada a 

les diòcesis el diumenge anterior dia 13. Per això 

aquest dia se celebrarà a la Catedral de Tarragona 

la solemne cloenda d’aquest Any Sant. La missa 

presidida pel nostre Arquebisbe serà a les 18:00. 

Reunió de Confirmació 
     Tindrem la reunió de pares dels 

joves que aquest curs faran la 

Confirmació (2n curs) el dijous dia 

15 a les 20:30 a la rectoria. 

Reunió de Zeladores i 

equips de neteja 
 

     A la parròquia són molts els 

equips de voluntaris que tenen 

cura de la neteja i ordre del temple 

parroquial i de cada una de les 

capelles, també de l’església de 

Fàtima i dels locals de la cateque-

si. Necessitem coordinar aquesta 

tasca, veure les mancances i ne-

cessitats i actualitzar els llistats de 

voluntaris. Per això ens reunirem a 

la rectoria el dijous dia 17 a les 

20:15. També poden venir totes 

aquelles persones interessades a 

col·laborar amb aquesta tasca. 


