
Cortesia i amabilitat 
 

      És un deure de caritat ser educats amb els demés. 

Quan el respecte que sentim envers els altres no es que-

da en el secret del cor sinó que es manifesta exterior-

ment, llavors podem parlar de cortesia. Així la defineix 

sant Pau quan ens exhorta que honorem el proïsme: 

“Estimeu-vos afectuosament com a germans, avanceu-vos 

a honorar-vos els uns als altres”. La cortesia és l'hàbit i 

costum de tractar a la resta de persones amb deferència i 

respecte pel fet que creiem i reconeixem què són fets a 

imatge i semblança de Déu. En la cortesia hi van implícits 

les bones maneres, la paciència, la sol·licitud, l’esperit de servei i l’amabilitat. 

    El menyspreu produeix mal. De fet si ho pensem bé, tot acte de menyspreu, per petit 

que sigui, té com objectiu fer mal. Les persones no som indiferents a tot allò que els altres 

pensen o diuen de nosaltres. Una paraula àcida, un insult o una burla fan mal tant com 

una bufetada a la cara. Les ofenses malicioses poden arribar a robar-li a una persona tot 

el goig de viure i sempre ens frena la il·lusió i l’entusiasme per les coses bones. Per això,  

el Senyor, de manera contundent, equipara als qui insulten amb els homicides: “Ja sabeu 

que es va dir als antics: No matis, i qui mati serà condemnat pel tribunal. Doncs jo us dic: 

El qui s’irriti amb el seu germà serà condemnat pel tribunal; el qui l’insulti serà condem-

nat pel Sanedrí, i el qui el maleeixi acabarà al foc de l’infern”. 

     En canvi, el respecte i les bones maneres fan molt de bé a l’home. L’honor que ens 

professen de paraula o d’obra fan créixer l’alegria de viure. L’expressió d’una genuïna i 

sincera manifestació de respecte per part del pròxim significa quelcom més que obrar bé: 

Satisfà una necessitat essencial de la nostra naturalesa; enforteix la nostra bona voluntat 

i ens anima i ens mou a perseguir ideals més alts i nobles; crea il·lusió i ànim. 

     Precisament perquè els homes sempre mereixen respecte, els diversos pobles i cultu-

res han anat establint maneres concretes de manifestar el respecte. Sorprèn com la crea-

tivitat de les diferents tradicions culturals conserven gestos socials de clar respecte. La 

manera de saludar, l’hospitalitat, les mostres de comprensió o acompanyament envers 

l’alegria o la desgràcia aliena... La vida sencera de totes les comunitats humanes es troba 

regulada per aquests codis ètics. Tots hi veiem respecte profund en la salutació ja sigui en 

la delicada inclinació com ho fan els asiàtics, en l’abraçada de pau pròpia dels pobles de 

l’orient mitjà o en el bes o encaixada de mans que practiquem els occidentals. La llei de 

l’amor mira en aquesta direcció. La cortesia costa poc i rendeix molt. És l’oli sense el qual 

les rodes del poderós mecanisme de la societat humana es desgastarien aviat. Proporcio-

na moltes hores grates en la vida social i ens guanya un amor que cap virtut, do o qualitat 

serien capaços d’obtenir-nos. La influència positiva de l’amabilitat en la societat no poden 

procurar-la ni la diplomàcia ni la violència. La cortesia és una de les conseqüències més 

nobles i encertades de la filosofia de vida cristiana. 

     En el pas del temps solament ha existit una persona capaç d’encarnar totes les carac-

terístiques pròpies d’un perfecte cavaller: Jesucrist. Al llarg dels seus trenta-tres anys de 

vida, no se li va conèixer un sol gest antipàtic. La dolcesa del seu somriure, la llum de la 

seva mirada, la comprensió que brollava del seu rostre quan donava consol, confortava o 

animava a qui necessitava una mica d’alè. Tot ell traspuava una amabilitat i un afecte 

autèntics envers els demés. Fins i tot quan amonestava als hipòcrites o renyava als deixe-

bles ho feia mogut per l’amor a ells, ja que ho feia a fi d’ensenyar, de corregir i de fer créi-

xer. 

     La gentilesa, el respecte pels sentiments dels demès i la consideració de les seves cir-

cumstàncies són qualitats necessàries en un fill de Déu. Ser amable i cortès és imitar 

Crist. El Senyor ha dit “feliços els humils: ells posseiran la terra”. Aprèn a pensar primer en 

els demés. Els petits detalls de cortesia són el perfum de la vida. L’amabilitat és l’art 

d’agradar, el truc per contribuir en lo possible a la comoditat i la felicitat d’aquells amb qui 

ens relacionem i convivim. 

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 13 al 26 d’agost 

de 2017 

Número  423 

 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 



Pregar en Comunitat 
      

     Durant les vacances 

d’estiu no es fan els cur-

sos de la catequesi. Tot i 

així l’equip de coordinado-

res té present la prepara-

ció i organització del se-

güent curs. Cada nivell de 

catequesi té una catequis-

ta coordinadora responsa-

ble d’aquell nivell les 

quals, juntament amb la 

coordinadora de tota la 

catequesi i els mossens 

de la parròquia, progra-

men totes les activitats 

relatives a la catequesi. 

Proposo que durant 

aquest dies encomanem 

en la nostra pregària per-

sonal a aquest equip de 

coordinadores i la prepa-

ració de la catequesi. 

4: Benvingut Fabré Claramunt.– Dia 8: Miquel 

Sancho Sala.– Dia 9: Diego Medina Merchán; 

Valerio Manuel Pedrajas Romo.– Dia 11: Do-

lores Sanz Alberich. 
 

Preguem Déu per les seves ànimes. 

 

Baptismes 
 

Agost: Dia 5: Héctor Espín Marín; Álex Guiot 

Muñoz; Marc Muñoz Roccia. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrinonis 
 

Agost: Dia 12: Juan Manuel Castelo Millán i 

Sandra Sevillano Acedo. 
 

Enhorabona. 

Diumenge 20: Pro populo; Maria Mata Garri-

ga; Lluís Palau Güell; Lluís Palau Martínez.– 

Dilluns 21: Jaume i Anton Güell i Família; 

Maria Mata Garriga.– Dimarts 22: Ramon 

Bartolí Aymerich; Maria Mata Garriga.– Di-

mecres 23: Maria Rosa Galimany Nin i Sal-

vador Giró Saperas; Maria Mata Garriga.– 

Dijous 24: Maria Mercader Català; Maria Ma-

ta Garriga.– Divendres 25: José Ortega Sanz; 

Maria Mata Garriga; Carles Jané Cucalón (10è 

aniversari).– Dissabte 26: Maria Mata Garri-

ga; Ramon Colet Cunillera (4t aniversari); Fa-

mília Duran Vives. 
 

Defuncions 
 

Agost: Dia 1: Maria Mata Garriga; Antonia 

Padillo Ruiz; Vicente Rodrígez Plazas.– Dia 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 13: Pro populo; Josefina Ribas 

Palau; Maria Mata Garriga.– Dilluns 14: 

Carme Serramià Sendra (17è aniversari); 

Maria Mata Garriga.– Dimarts 15: Maria 

Rigol Vives; Família Rovira Costas; Família 

Figueras Mitjans; Maria Vidiella Alberich; 

Josep Ramon Julivert Vidiella; Maria Case-

llas Serramià; Maria Mata Garriga; Família 

Andrés Vidal; Família Colls Llusà; Amadeo 

Colls Llusà.– Dimecres 16: Rosa Vilà Vilà; 

Maria Mata Garriga.– Dijous 17: Per les 

ànimes del Purgatori; Maria Mata Garriga; 

Josep Rovira Serra (1r aniversari); serafín 

Rodríguez.– Divendres 18: Maria Mata 

Garriga.– Dissabte 19: Maria Mata Garriga; 

Ramon Martín Martínez. 
 

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. 

Recés 
 

     Aquest mes d’agost no hi haurà 

el recés típic del tercer dijous de 

mes. El setembre recomençarem 

el cicle d’aquests recessos amb 

els mateixos horaris de cada any. 

Absència del Rector 
 

     El proper dia 18 torna de les 

vacances Mn Clemente Lucena 

que ha estat fora durant aquests 

dies. I el dia 22 d’agost marxarà a 

fer les seves vacances Mn Joan 

Maria Padrell que serà absent fins 

el dia 2 de setembre. Com altres 

anys anirà a una convivència de 

preveres a Premià de Dalt prop de 

Barcelona. 

Reunió de 

Coordinadores 
 

     El dilluns dia 21 d’agost ens 

reunirem l’equip de Coordinadores 

dels diferents nivells de la Cate-

quesi. És una reunió per començar 

a fer els preparatius relatius al nou 

curs de catequesi. La reunió es 

farà a la rectoria a les 20:05. Més 

endavant publicarem les dates per 

les inscripcions de la catequesi. 

Festa de l’Assumpció de Maria 
 

    El mes d’agost té com a gran solemnitat la festa 

de l’Assumpció de Maria. Aquest dia celebrem el do 

que Déu ha volgut fer en la seva mare de pujar-la al 

cel en cos i ànima. És aquest un misteri que és per 

nosaltres un signe d’esperança. Efectivament, 

també nosaltres esperem el mateix destí que la 

nostra Mare del cel. Si bé ella va rebre aquest do 

en el mateix moment de la mort –que nosaltres 

anomenem piadosament la dormició de Maria– en 

canvi, nosaltres esperem el mateix do de la vida 

eterna, en cos i ànima, amb la resurrecció en el 

darrer dia. 

  

      Aquesta és una festa de precepte. Aquí teniu els 

horaris de les misses: 

   El dia 14 a les 8 del matí se celebrarà la missa 

del dia i per la tarda només hi haurà missa de 

vigília a les 19:30 en català. 

   El dia 15 hi haurà les misses amb els horaris 

propis dels diumenges a la parròquia i a Sant 

Salvador de Mar. 

 

     Com cada any, presidirà el presbiteri la imatge 

de la dormició de Maria que venerem en la nostra 

parròquia a l’altar de Sant Josep. 

     Moltes felicitats a tantes “Maria, Assumpta, 

Assumpció...” que celebreu el vostre sant el 15 

d’agost. Per molts anys! 

Concert d’Orgue 
 

     El divendres dia 18 hi haurà un 

nou concert d’orgue. Amb el títol 

“Quatre Quarts conformen un con-

cert” tocaran el grup de gralles 

Quatre Quarts amb acompanya-

ment d’orgue a càrrec de l’organis-

ta Jonathan Carbó. El concert serà 

a les 20:30. 


