
Corpus, Cos de Crist 
 

     La festa del Corpus que cada any celebrem passat Pasqua, ens convida a agrair i vene-

rar la presència de Jesús en el sagrament de l’Eucaristia que anomenem també: el Cos de 

Crist. Aquest dia és també el dia de la Caritat i se’ns convida també a refermar el nostre 

compromís solidari en favor dels germans necessitats. D’aquesta manera podem dir que 

l'expressió “Cos de Crist” té un doble significat. Per una banda és refereix certament a 

l’eucaristia com a sagrament en el que rebem el Cos i la Sang de nostre Senyor. Així, és, 

per tant, un sagrament de comunió on celebrem la unió íntima i total del Crist amb nosal-

tres. Però amb aquesta expressió també es vol significar l’Església com a cos format per 

molts membres units al seu cap que és Crist. Aquesta consideració ens porta necessària-

ment a un ferm compromís de fraternitat amb tots aquells que formen part del cos de 

Crist que és l’Església. Efectivament, ¿Com podríem celebrar la nostra unió amb Crist en 

la Comunió i menysprear o oblidar aquells que també amb nosaltres formen part d’aquest 

Cos de Crist? Celebrar la presència de Crist amb nosaltres per la Comunió del seu Cos i de 

la seva Sang ha de ser igual que celebrar que tots en Crist som germans i objectes, per 

tant, de la solidaritat i fraternitat dels uns amb els altres. Així ens ho recorda el Papa Fran-

cesc en la seva exhortació apostòlica Amoris Laetitia: “L’Eucaristia reclama la integració 

en un únic cos eclesial. Qui s’acosta al Cos i a la Sang de Crist no pot al mateix temps 

ofendre aquest mateix Cos provocant escandaloses divisions i discriminacions entre els 

seus membres. Es tracta, doncs, de discernir el Cos del Senyor, de reconèixer-lo amb fe i 

caritat, tant en els signes sacramentals com en la comunitat”. Aquesta és la doble dimen-

sió del Cos de Crist que celebrem avui. Per això a la parròquia ho celebrem amb un acte 

de culte eucarístic com és la Processó del Corpus i també amb un acte de fraternitat desti-

nant la col·lecta d’aquest diumenge a Càritas. D’aquesta manera estimem, agraïm i vene-

rem Crist que se’ns dóna en l’Eucaristia i també en els germans. 

Mn Joan Maria Padrell 

 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 18 de juny al 1 

de juliol  de 2017 

Número  419 

 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 

Amb un cop d’ull... 
 

     El dissabte 27 de maig va tenir lloc la 

festa final de curs de la catequesi. Per 

la tarda es van reunió al carrer nombro-

sos infants que van participar de dife-

rents jocs i tallers. Després, a toc de 

gralla, van anar cap a l’església parro-

quial per celebrar l’Eucaristia. 

      

      La setmana següent 

(dimarts 30 de maig per la tarda), l’equip de catequistes van participar d’una tarda de 

convivència al col·legi Sagrat Cor on es va fer un treball de revisió de curs i d’aportació 

d’idees per millorar en 

el proper curs. Des-

prés vam celebrar l’E-

ucaristia a la capella 

del col·legi i vam aca-

bar amb un berenar. 

(fotografies del costat)   



Pregar en Comunitat 
      

     Comencem a final d’a-

quest mes de juny les co-

lònies d’infants en les que 

assisteixen sobretot els 

infants de la catequesi i 

els que han fet la Primera 

Comunió. La finalitat d’aq-

uestes convivències és 

donar una formació cristi-

ana en un ambient lúdic 

estiuenc i, també animar 

als infants que puguin 

continuar la seva formació 

cristiana el curs vinent en 

l’Esplai Santa Anna. L’e-

uip de monitors ja porta 

temps preparant cadascu-

na de les activitats de les 

colònies. Proposo que pre-

guem durant aquests dies 

per tots aquests monitors 

i pel fruit formatiu i de 

perseverança de tots els 

infants que hi assisteixen. 

Juny: Dia 2: Concepció Bellido Armenteros.– 

Dia 10: Maria Solé Llorens.– Dia 12: Salvador 

Vidal Carnicer.– Dia 15: Elisa Périch Arnal. 
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 

 

Baptismes 
 

Juny: Dia 3: Paula González Ortiz.– Dia 12: 

Mássimo Eguía González; Xènia Alcalde Ma-

teos; Naomi Hernández Basagañas.– Dia 11: 

Nerea Peris Carmona; Ivet Sánchez Vidal; 

Nayara Escofet Bocanegra; Albert Rossell Dí-

az. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 

 

ria Boada; Lola Alonso García (als 6 mesos de 

la seva mort). 
 

Diumenge 25: Pro populo; José Ortega Sanz; 

Maria Juncosa Serramià (aniversari).– Dilluns 

26: Acció de gràcies.– Dimarts 27: Intenció 

particular.– Dimecres 28: Pablo Rovira No-

gués i Maria Antònia Ribas Palau.– Dijous 

29: Salvadora Mercader i Josep i Anna Gui-

vernau.– Divendres 30: Acció de gràcies.– 

Dissabte 1: Família Rovira Costas; Maria Ro-

meu Gol (als dos mesos de la seva mort, de les 

Capelletes).  
 

Defuncions 
 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 18: Pro populo; Rufino Alba 

González (al mes de la seva mort).– Dilluns 

19: Teresa Brugulat Riera (aniversari); Sal-

vador Caralt Salvó (aniversari).– Dimarts 

20: Lluís Palau Güell i Lluís Palau Martí-

nez; Benvingut Magriñà Boada.– Dimecres 

21: Lluís Hernández Chíes; Jaume i Anton 

Güell i Família.– Dijous 22: Petició particu-

lar.– Divendres 23: Rosalia Pros (al mes de 

la seva mort, de les Capelletes).– Dissabte 

24: Joan Cardó Ballart; Joan Güixens Carni-

cer; Joan Bernal; Joan Gatell Caralt; Miquel 

Gatell Jané; Per l’ànima d’un donant (9è 

aniversari); Joan Altet; Joan Magriñà i Ma-

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 del Corpus 
 

   Celebrem la festa del Corpus diumenge dia 18. La 

missa de la tarda serà a les 19:00. Després sortirà 

la processó: 
 Recorregut: Plaça Vella/ Peix/ Prat de la Riba (altar 

a la Rambla)/ Cafès/ Montserrat (altar)/ Sant Magí/ 

De la Pau (altar a Fàtima)/ Andreu Nin/ Progrés/ Plaça 

Nova (altar)/ Muralla/ Major (altar)/ Plaça Vella. 

 L’ordre Grallers i seguici popular (Gegants, Àguila i 

Lleó del Vendrell) a la capçalera. El seguici farà el ball 

davant del Santíssim al començament i final de la pro-

cessó a la porta de l’església. Segueix la creu parro-

quial, poble fidel, infants de la Primera Comunió acom-

panyats pels seus pares, bandera de la parròquia, el 

tàlem amb la Custodia, consell parroquial, autoritats, 

Banda musical Vírgen del Consuelo. En els altars es 

farà un toc de gralles. 

     Mirem de participar-hi amb devoció. 

Excursió de 

Catequistes 
     Enguany l’excursió de Catequis-

tes es farà amb una sortida visi-

tant el Serrallo de Tarragona amb 

el següent horari: 

 9:00 sortida en autocar de l’es-

tació d’autobusos del Vendrell. 

 10:30 passeig en Golondrina per 

mar. 

 12:00 Visita al museu marítim 

del Port de Tarragona. 

 14:00 Dinar al restaurant l’Àn-

cora del Serrallo. 

 17:00 Missa a la Parròquia de 

Sant Pere del Serrallo. 

 Arribada al Vendrell cap a les 

20:00 aprox. 

  Preu per catequistes: 20 euros. 

  Preu per acompanyants o altres: 

30 euros. 

   Us podeu apuntar a qualsevol de 

les Coordinadores de la catequesi. 

        Festa del Sagrat Cor 
 

     El mes de juny està dedicat al Sagrat Cor de Jesús.  

El divendres després de Corpus se celebra aquesta 

festa de tanta tradició. Durant el mes de juny farem, 

després del rosari del vespre, que començarà a les 

18:45, l’oració del mes del Sagrat Cor. El dia 23 de 

juny celebrarem la festa amb exposició del Santíssim 

permanent durant tot el dia –no tancarem l’església al 

migdia- i resant l’acte de reparació al Sagrat Cor de 

Jesús. Abans de la missa del vespre es farà la bene-

dicció amb el Santíssim. Procurem buscar algun mo-

ment del dia per pregar davant Crist sagramentat. 

    Festa de Sant Joan 
 

     El 24 de juny, festa del naixement de sant Joan 

Baptista, no és una festa de precepte. Enguany aques-

ta solemnitat cau en dissabte. Celebrarem la missa de 

sant Joan a les 11 del matí. Recordeu que no se cele-

brarà missa a les 8 del matí. Per la tarda les misses 

seran les pròpies de la vigília del Diumenge amb els 

horaris habituals. 

     Que tots tinguem una bona festa de sant Joan i 

felicitem a tots els qui porteu el nom del precursor del 

Senyor, especialment el nostre rector Mn Joan Maria. 

Moltes felicitats! 

Colònies d’infants 
 

     El dia 29 de juny comencen les 

colònies d’infants de la nostra par-

ròquia que enguany es faran prop 

de Cunit. Hi assistirà Mn Clemente 

amb l’equip de monitors. Tornaran 

el diumenge 2 de juliol al migdia. 

Missa de 

Sant Josepmaria 
 

     El 26 de juny, dilluns, celebra-

rem la missa de la festa de Sant 

Josepmaria Escrivà. Serà a l’altar 

major a les 19:30 amb la partici-

pació de les famílies, alumnes i 

professors de Camp Joliu i la Vinya 

Missa final de curs 
 

     Missa final de curs dels profes-

sors del Col·legi Sagrat Cor. Diven-

dres 30 a les 9:15. 


