
Festa Major del Vendrell 
 

      Es diu Major perquè és la festa de tot el poble. La 

festa en la que tots ens hi sentim identificats. On tots hi 

tenim cabuda. Durant aquests dies al voltant del 26 de 

juliol, festa de sant Joaquim i santa Anna, pares de la 

Mare de Déu, se celebraran multitud d’activitats cultu-

rals, religiosos i festius en els que hom hi pot participar i 

gaudir de la festa. D’aquesta manera les festes ens do-

nen ocasió per descansar festivament, trobar-nos amb 

familiars i amics i gaudir amb el veïnatge del fet de per-

tànyer a un poble i de conviure junts. Necessitem de les 

festes, perquè necessitem el descans merescut i neces-

sitem poder-nos retrobar amb amics, veïns i familiars. 

Es tracta de festejar que sabem conviure en pau. Per 

aquest motiu hem d’estar agraïts a tots aquells que, des 

de qualsevol institució com particularment, fan possible 

que tots visquem intensament la Festa Major. 

        Però no oblidem que és la festa en honor de Santa Anna. Així, doncs, la festa té com 

a primer motiu l'agraïment a santa Anna pel seu patronatge sobre tots nosaltres. Aquest 

patronatge li suposa a la santa el compromís de vetllar i de pregar a Déu per tots els ven-

drellencs. Ella, que va ser mare i àvia fidel a la seva vocació, compleix diligentment aquest 

encàrrec. Especialment en la missa del dia 26 li donarem les gràcies a santa Anna i li pre-

garem que continuï vetllant per tots, especialment pels qui més sofreixen per qualsevol 

causa o neguit. Aquest agraïment li expressem també festivament. Per això en sortir de 

l’ofici, tots els grups del nostre seguici popular fan una ballada d’honor davant la imatge 

de la patrona. 

        Us convido a tots a participar activament de tots els actes de la festa Major, especial-

ment dels actes religiosos programats en la parròquia. També felicitem a totes les que 

porteu aquest nom. Bona Festa Major a tots! 

        

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 16 al 29 de juliol  

de 2017 

Número  421 

 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). 

20:00 (castellano). 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

Amb un 

cop d’ull... 
 

     El passat dia 2 de 

juliol van acabar les 

colònies d’infants de 

la parròquia. A la fo-

tografia del costat hi 

podeu veure el grup 

nombrós d’infants i monitors que van protagonitzar aquestes convivències que es van fer 

en una casa de colònies de Cubelles. 

     El dia 10 va ser la festa de sant Cristòfor, patró 

dels conductors de vehicles. Enguany la benedic-

ció es va fer a la mateixa plaça Vella. El mossèn, 

tot sortint de la missa del vespre, va beneir els 

cotxes i motos que ja esperaven davant de l’esglé-

església parroquial. A la fotografia del costat po-

deu veure Mn Joan Maria beneint una de les mo-

tos que van passar. A cada conductor se’ls va do-

nar un record de la festivitat. 



Pregar en Comunitat 
      

     Si us heu fixat, en les 

intencions de missa dels 

diumenges, hi ha sempre 

una intenció que diu en 

llatí: Pro Populo, que tra-

duït significa Pel Poble. I 

és que el rector de cada 

parròquia té l’obligació 

d’aplicar una missa del 

diumenge per aquesta in-

tenció: per tot el poble. 

D’aquesta manera no dei-

xem mai d’encomanar el 

nostre poble cada setma-

na. Amb motiu de la Festa 

Major, que és la festa del 

poble, proposo que tin-

guem com a intenció en la 

nostra pregària el nostre 

poble del Vendrell, els 

seus habitants i famílies. 

Preguem Déu per les seves ànimes. 

 

Baptismes 
 

Juliol: Dia 1: Jennifer Carreira Carreras; Mia 

Macías Borrallo.– Dia 2: Luz-Violeta Moreira 

Solé; Max Pallejà Crespo; Biel Prieto López.– 

Dia 8: Martina Soriano Payán.– Dia 9: Marc 

Esteban Egea; Carlos García Masip; Martina 

Guardia Gutiérrez; Oriol Martínez Cortés; Ivet 

Nogales Gilart; Lucía Villegas Rodríguez. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrinonis 
 

Juliol: Dia 1: Jaime Martínez Méndez i Inés 

García Galindo. 
 

Enhorabona. 

Alonso García; Antonio Cabau Rubió; Ramon 

Ferrer Brossa (19è aniversari).– Dimarts 25: 

José Ortega Sanz; Jaume Díaz Miró; Jaume 

Ribas Ramon.– Dimecres 26: Benvingut Ma-

griñà Boada.– Dijous 27: Intenció particular.– 

Divendres 28: Pablo Rovira Nogués i Maria 

Antònia Ribas Palau.– Dissabte 29: Salvador 

Cerván Solé (aniversari); Salvadora Mercader 

(aniversari); Josep i Anna Guivernau; Jaume 

Roca Cañís (aniversari); Joan Caralt i Vidal 

(26è aniversari) esposa i fills. 
 

Defuncions 
 

Juliol: Dia 2: Rosa Jané Pagés.– Dia 5: Maria 

Sangenís Calba.– Dia 11: Jesús Maria Deibe 

Collar.– Dia 12: Vicente Jesús Pellicer Cebri-

an; Francisca Perelló Puig.– Dia 13: Carmen 

Calvet Morgadas.– Dia 14: Cristóbal Cánovas 

Vicente. 
 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 16: Pro populo; P. Ambrós Ca-

ralt; Demetri Hernández Ramon; Enric i 

Carme; Maria Carme Orpinell Serramià; 

Matilde Timoneda; Maria Carme Romeu 

Socias; Carmen Gonzalvo Pérez; Carme Sa-

banés Ribas.– Dilluns 17: Maria Carme Ro-

vira Mascaró (13è aniversari); Bonaventura 

Coll Reixach (1r aniversari).– Dimarts 18: 

Frederic Pellicer; Frederic Porta Bardina; 

Frederic Madriles Izquierdo.– Dimecres 19: 

Rafael Perelló Graells.– Dijous 20: Lluís 

Palau Güell i Lluís Palau Martínez.– Diven-

dres 21: Jaume i Anton Güell i Família.– 

Dissabte 22: Ricard Serra Vilarasau; Josep 

Guitart Guitart; Jovita Olivé Planas. 
 

Diumenge 23: Pro populo; Josep Maria 

Gestí Jané (aniversari).– Dilluns 24: Lola 

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 Major 
 

   El programa d’actes parroquials de la Festa Major 

és el següent: 

 Dilluns 24 a les 21:30 trasllat de la imatge de 

Santa Anna a l’església parroquial a càrrec dels 

portants d’honor i acompanyats de les autoritats. 

El trasllat sortirà de casa del Portant d’Honor Mn 

Josep Maria Barenys a l’Avinguda Catalunya. 

 Dimarts 25 a les 12 i a les 14: Repic de campa-

nes de Festa Major. 

 Dimecres 26. Solemne Eucaristia en honor de 

Santa Anna a les 10 del matí. Acompanyarà el 

cant de l’ofertori de la missa en Jordi Inglés Bo, 

Bero amb el Toc d’Ofertori. Al final de la missa es 

venerarà la imatge de Santa Anna cantant els 

goigs. Després sortirà a la plaça on rebrà 

l’homenatge del Seguici Popular. No hi haurà cap 

altra missa aquest dia. A la nit, a les 0:30 es farà 

l’encesa del campanar. 

 Dimecres 26 a les 19:00 tradicional concert de 

Santa Anna a càrrec del Cor Orfeó Parroquial a 

l’església. Enguany en el concert hi participarà 

juntament amb l’Orfeó la Coral Santa Rosalia de 

Torredembarra. S’estrenarà al Vendrell la Missa 

Brevis a Santa Rosalia obra d’Albert Solé. També 

s’interpretarà el Tríptic a Santa Anna del mateix 

autor. 

 Dijous 27. “Santa Anneta” Missa a les 10:00 en 

sufragi de tots els difunts de l’any del Vendrell. 

Atenció: No hi haurà cap altra missa aquest dia. 

 Divendres 28 a les 19:30 missa amb la presència 

de totes les que porteu el nom d’Anna. Després 

de la missa retorn de la imatge de Santa Anna 

pels portants d’honor a casa de Rosa Maria Bo al 

carrer del Peix. Hi ha disponibles els nous moca-

dors de Santa Anna que podeu adquirir a Cal Ma-

riet i també les xapes que s’han fet en honor de 

Santa Anna. 

Recés 
     Recordeu que durant els mesos 

de juliol i agost no es fa el recés 

del tercer dijous de mes. 

Festa de la Mare de 

Déu del Carme 
 

     La festa de la Mare de Déu del 

Carme és molt celebrada, sobretot 

en les localitats marines. Enguany, 

la festa cau en diumenge, dia 16. 

Tindrem la imatge de la Mare de 

Déu del Carme presidint totes les 

misses de la parròquia després de 

les quals podrem passa a venerar i 

recollir els tradicionals escapularis 

de la Verge del Carme. Enguany no 

es podrà fer la missa al Col·legi del 

Sagrat Cor per ser diumenge. Tot i 

així felicitem la nostra comunitat 

religiosa de les Carmelites Missio-

neres i, naturalment, a totes les 

que aquest dia celebreu la vostra 

onomàstica. Per molts anys! 

Festa de sant Jaume 
 

     Com que a Catalunya la festivi-

tat de Sant Jaume és dia labora-

ble, es dispensa el precepte d’oir 

missa aquest dia. Tot i així, a la 

parròquia celebrarem les misses 

de Sant Jaume a les 8 del matí i a 

les 19:30.  


