
 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 15 al 28 de gener 

de 2017 

Número  408 

 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 

Les capelletes de la Sagrada Família. 
 

       Va ser el Papa Lleó XIII qui instituí l’Associació de la Sagrada Família per tal de fomen-

tar en les llars la devoció a la Sagrada Família que és model de les virtuts domèstiques i 

intercessors de les nostre famílies. Des de llavors, tots els Papes han recomanat aquesta 

tradicional devoció. Pius X va dir: “Em congratulo de la tasca vigorosa i diligent a què us 

dediqueu, això és, unint els vostres esforços perquè els homes contemplin aquesta divina 

Família i n’assimilin la seva regla de conducta”. 

      Actualment, a la nostra parròquia està molt estès aquesta devoció de les capelletes de 

la Sagrada Família. Són un total de 27 cors d’aquestes capelletes que es distribueixen per 

barris o carrers. Aquestes capelletes són rebudes cada dia en una llar que en té cura i en 

fa pregària. Alguns hi fan petits donatius per ajudar a la Parròquia. Cada Cor, que sempre 

té el nom d’algun sant, té com a responsable una Zeladora que vetlla per l’ordre en la llis-

ta de les famílies que reben la capelleta del seu barri o carrer. També tenim com a respon-

sable d’aquesta devoció a la nostra parròquia na Sílvia Símile. Tots aquells que vulgueu 

rebre la capelleta de la Sagrada Família a casa vostra només cal que ens ho comuniquem 

i us assignarem el Cor més a prop de casa vostra. Aprofito per agrair a les zeladores la 

cura d’aquestes capelletes així com dels donatius rebuts. 

Mn Joan Maria Padrell 

Amb un cop d’ull... 
 

     De les festes nadalenques sempre destaquem 

la recepció dels Reis d’Orient a l’església parroquial 

per ser un acte tan vistós i entranyable. Com cada 

any el temple es va omplir de gom a gom de cana-

lla que s’apretaven per poder donar la mà als Reis i 

entregar-los-hi les cartes. Fotografia del costat. 

 

     Aquest dissabte dia 14, ha tingut lloc un acte institucional d’entrega de diplomes a 

totes les entitats que han estat escollides com a 

Tresor del Patrimoni Cultural del Vendrell. Un d’aq-

quests tresors ha estat la nostra Església Parroqui-

al, el Campanar i l’Àngel de Tobies. Podeu trobar el 

diploma penjat a la cartellera de l’església. Aques-

tes fotografies mostren moments d’aquest acte 

que es va fer a l’auditori de l’Escola de Música. 

NOTA INFORMATIVA 
     A causa de la fusió bancària de l’entitat on la parròquia hi té els seus comptes, s’han 

produït algunes deficiències en el cobrament dels rebuts dels subscriptors durant els me-

sos de novembre i desembre passats. Ja hem pogut actualitzar els llistats i sembla que el 

problema ja està resolt. Demanem disculpes i paciència a tots els subscriptors que hàgiu 

pogut notar aquestes incidències. Si teniu cap dubte podeu adreçar-vos a nosaltres. Mol-

tes gràcies. 



Pregar en Comunitat 
Junt amb la Parròquia 

també ha rebut la catalo-

gació de Tresor Cultural 

del Vendrell el nostre 

Campanar i l’Àngel de To-

bies. Recordem que a la 

parròquia tenim el grup de 

Campaners que vetllen 

pel manteniment del cam-

panar, del bon funciona-

ment de les campanes i 

de l’Àngel. També són els 

qui fan brandar les cam-

panes manualment per a 

fer els tocs festius en al-

gunes solemnitats, les 

matraques el divendres 

Sant i el toc de les festes 

del Pa Beneit. Demano 

que durant aquests dies 

preguem per tots els Cam-

paners i per les seves fa-

mílies. 

mírez; Nativitat Papiol Cuatrecasas.– Dia 8: 

Francisco Martínez Gómez.– Dia 9: ángela 

Rebollo Lemus.– Dia 10: Carmen Clua Fonto-

va.  
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Gener: Dia 7: Elena Sanllehí Díaz. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Aniversaris 
 

Dia 28 a les 12:30: Noces d’Or de Fernando 

Montenegro Neira i Glòria Cepero Argilagués. 
 

Missa de Funeral 
 

 Dia 27 a les 18:00: Margarita Lobata Lobato. 
 

 

 i esposa; Salvadora Mercader i Josepa i Anna 

Guivernau; Lluís Palau Güell i Lluís Palau 

Martínez; Pilar Bartra Llevadies i família.– 

Dilluns 23: Regina Ramon Vives (aniversari).

– Dimarts 24: Teresa Escarré Bundó i Teresa 

Romagosa Figueras.– Dimecres 25: José Or-

tega Sanz.– Dijous 26: Lluís Hernández i Jo-

sepa Chíes.– Divendres 27: Acció de gràcies.

– Dissabte 28: Pablo Rovira Nogués i Maria 

Antònia Ribas Palau; Lourdes Mascaró Ven-

drell (33è aniversari); domingo Alfaro Tortosa 

(2n aniversari); Antonio Díaz i Francisca Mar-

tínez (aniversari). 
 

Defuncions 
 

Gener: Dia 1: Margarita Lobato Lobato.– Dia 

2: Constanza Llamas Losilla.– Dia 4: Roberto 

Luria Carrió.– Dia 6: Francisca Belmonte Ra-

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 15: Pro populo; Manuel Muñoz 

López (2n aniversari); Josep Caralt, esposa, 

fill i nét; Joan Cardó Ballart (Aniversari); 

Maria Lourdes Viladrich Vendrell (11è ani-

versari).– Dilluns 16: Joan Cardó i Maria 

Ballart.– Dimarts 17: Família Álvarez Ro-

dríguez; Xavi Gallardo Martos; Antonio 

Arans Roca.– Dimecres 18: Per les ànimes 

del Purgatori.– Dijous 19: Per les ànimes 

del Purgatori.– Divendres 20: Margarida 

Miret Solé i Vicenç Minguella Badell (1r 

aniversari).– Dissabte 21: Jaume i Anton 

Güell i família; Antònia Olivé Planas; Jordi 

Guitart Guitart; Pepita Guitart Palau; Cèlia 

Fernández Rodríguez; Ricardo Gil Gómez. 

Diumenge 22: Pro populo; Vicenç Güixens  

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 Sant Antoni 
 

       El dia 17 de gener és la festa tan popular de 

sant Antoni Abat. Tot i que ja no es fan els Tres 

Tombs al nostre poble, la parròquia beneirà els ani-

mals i mascotes que hom vulgui portar a les 19:00 

a la porta de l’església. Sant Antoni és el patró dels 

animals domèstics, per això se’l coneix amb el nom 

de sant Antoni dels 

rucs o sant Antoni del 

porquet. És una mane-

ra de pregar i d’agrair 

a Déu el do de la com-

panyia que ens fan 

tots aquests animals.  

Recés 
 

     El dijous 19 de gener Mn Joan 

Maria Padrell predicarà el recés a 

les 16:30 a la capella del Santís-

sim. 

Cafè amb el Mossèn 
 

     Com cada tercera setmana de 

mes tenim aquesta estona de for-

mació i diàleg familiar amb els 

pares de la catequesi. De dilluns 

16 a dijous 19 a les 17:30 a la 

rectoria.  

Reunió de 

Coordinadores 
     El proper dijous dia 19 a les 

20:00 tindrem reunió de l’equip de 

coordinadores de la catequesi per 

tal d’organitzar diferents activitats 

de la catequesi. La reunió es farà 

a la rectoria.  

Setmana de pregària per 

l’Unitat dels Cristians 
 

   Cada any en la setmana que cau la festa de la 

conversió de sant Pau (el 25 de gener) celebrem en 

l’Església la Setmana de Pregària per la Unitat dels 

Cristians. Tindrem, doncs, aquesta intenció en totes 

les misses d’aquests dies. Hem d’aprofitar (del 18 

al 25 de gener) aquesta setmana de pregària per la 

unitat dels cristians per recordar, pregar i conèixer 

els “altres” cristians, però sobretot per a sentir el 

fort requeriment que ens fa Jesucrist a que tots si-

guem u per tal que el món cregui en ell. Podem con-

tribuir a la unitat de l’Església amb la nostra fideli-

tat, fraternitat i oració. 

Curset Prematrimonial 
     Al gener comencem el primer 

dels cursets de preparació al ma-

trimoni. Es farà els dissabtes 21 i 

28 durant tot el matí. Aquests cur-

sets es fan a la sala d’actes de la 

rectoria.  

Formació de 

Catequistes 
     El tercer dimarts de mes, dia 17 

tenim una hora de formació per 

catequistes de l’Arxiprestat (obert 

a tothom que ho vulgui). De les 

20:00 a les 21:00. Es fa a la sala 

d’actes de la rectoria. En aquesta 

ocasió anirà a càrrec de Mn Cle-

mente Lucena.  

Festa de Sant Vicenç 
 

   El proper dia 22 és la festa de sant Vicenç. Aquest 

dia se celebra la festa patronal del poble de Sant 

Vicenç de Calders. Enguany escau en diumenge. Tot 

i així, celebrarem la missa solemne a les 13:00 a 

l’església de Sant Vicenç. En la missa comptarem 

novament amb la participació del Cor d’Infants del 

Vendrell que acompanyaran el cant litúrgic de la 

missa i, en acabar, ens oferiran el tradicional con-

cert. Tots sou convidats i felicitats a tots els qui por-

teu el nom de Vicenç! 


