
Davant la situació social actual 
 

     Sou molts els qui pregunteu quin ha de ser el paper de la Parròquia davant la situació 

política que vivim. Una Parròquia és com una gran família on cadascú té el seu tarannà, la 

seva manera de pensar i la seva pròpia opinió de les coses. L’Església sempre ha recla-

mat per a tots la llibertat de pensar políticament el que es vulgui i també ha esperonat 

sempre els fidels cristians a treballar segons el propi ideal polític de cadascú sempre i 

quan no vagi en contra de l’Evangeli de Jesucrist. Aquesta diversitat és el propi en una 

gran família i és una riquesa. Aquesta llibertat pròpia ens obliga, però, a ser ben respectu-

osos amb la manera de pensar diferent dels altres si és que volem una convivència pacífi-

ca i saludable. A vegades tots voldríem que la Parròquia es posicionés públicament en 

favor de la nostra pròpia manera de pensar, però no podem oblidar que la finalitat de la 

Parròquia és Pastoral. És a dir, que la Parròquia té com a finalitat d’ajudar-nos a tots, sigui 

quin sigui el nostre pensament, a seguir el camí de l’Evangeli. Per això l’Església sempre 

ens recomanarà que visquem la peculiar vida de cadascú amb els valors propis de l’Evan-

geli: llibertat, respecte, comprensió, paciència, pau, pregària, caritat, mansuetud, justícia, 

fraternitat, responsabilitat, treball, alegria... La Parròquia, doncs, m’ha d’ajudar, a mi que 

penso d’una manera particular, a ser un bon cristià, a créixer en la fe i a animar-me a viu-

re intensament la caritat. Aquesta setmana el Sr Arquebisbe ens ha enviat als mossens 

una carta sobre tot això i que ara us transmeto perquè crec que també us pot ajudar a 

comprendre el paper que té la Parròquia davant de qualsevol situació política i social i, al 

mateix temps, a animar-nos a viure aquesta situació amb serenitat. 
 

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 8 al 21 d’octubre 

de 2017 

Número  427 

 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 

     Als tots els preveres i diaques de l’arxidiòcesi de Tarragona 

 

     Molt estimats tots en el Senyor, 

     Us escric aquestes lletres perquè sento la necessitat de compartir algu-

nes coses en aquests moments tan importants per al nostre país. Penso 

que tots estem patint molt aquests dies, i no sabem cap on anirà tot 

aquest procés. Tant si mantenim una posició com una altra tinc el conven-

ciment que ens ve al cap la pregunta: Què hem de fer? Què he de fer jo?, 

em pregunto constantment. Davant del Senyor he pensat això: Resem, i 

fem resar. Ho llegíem ahir a l’evangeli de la missa del dia de témpores 

d’acció de gràcies i de petició: «Demaneu i Déu us donarà, cerqueu i troba-

reu, truqueu i Déu us obrirà» (Mt 7,8). Tinguem fe en la pregària. Després, 

siguem sembradors de pau, ajudem a fer germanor, a parlar d’allò que és 

més nuclear de la nostra fe, d’allò que ens uneix: «Que ens estimem els 

uns als altres com Jesús ens va estimar.» 

     No prenguem públicament posicions que ens enfronten. No oblideu 

que som pastors de tots els fidels. Les nostres opcions personals, total-

ment legítimes si estan preses en consciència, no haurien d’aflorar en 

aquests moments. Siguem elements d’unió, no de desunió. No hi involu-

crem l’Església, que és mare de tots, ni fem servir els llocs sagrats per a 

qüestions polítiques. No m’agrada ni vull prohibir allò que es faci en cons-

ciència i ben pensat i dintre de la llei de l’Església, però us demano que 

sigueu prudents i que consulteu decisions que poden afectar la visió que 

la gent té de l’Església. Nosaltres no som propietaris, sinó administradors. 

     Per a aquest cap de setmana, intensifiqueu la pregària. Us recomano 

aquesta oració o una altra de semblant: «Oh Déu, que teniu cura de tot-

hom com a bon Pare; concediu que tots els homes, ja que tenen un mateix 

origen, formin una sola família en la pau i que visquin units amb un sol 

amor fratern» (Col·lecta de la missa per la pau i la justícia). 

     Amb tot el meu afecte, la meva benedicció, 

† Jaume Pujol Balcells 

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat 



Pregar en Comunitat 
      

     En aquesta secció 

sempre proposem de pre-

gar pels diferents grups 

parroquials i, també, per 

cada una de les tasques 

pastorals que realitzem. 

Aquests dies, però, creiem 

que hem d’intensificar la 

nostra oració per la situa-

ció política que vivim i que 

genera en tots incerteses i 

inquietuds. Com ens ha 

demanat el Sr. Arquebisbe 

preguem demanant a Déu 

amb molta confiança la 

pau i el benestar social 

del nostre país. També 

demanem que tots pu-

guem viure amb serenitat, 

respecte i llibertat. Així ho 

seguirem encomanant en 

totes les misses. 

27: Gregorio Valenzuela Enciso; Julio García 

Balsa.– Dia 28: Nicolás Hernández Martín; 

Andrea Arévalo Gómez.– Octubre: Dia 1: Jo-

sefina Jané Caralt; José Medina Sánchez.– Dia 

3: Laureano Mota Vázquez.– Dia 4: Lluïsa Ca-

sals Gómez. 
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Octubre: Dia 1: Dídac Vives Oller. 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrinonis 
 

Setembre: Dia 30: Óscar Lanzón Romero i 

Cristina García Pineda. 

Enhorabona! 

Diumenge 15: Pro populo; Maria Teresa Car-

dó Soler; Família Rovira Costas; Felisa Cor-

pas Corpas (5è aniversari).– Dilluns 16: Ana 

Maria Ramírez Hernández (3r aniversari).– 

Dimarts 17: Intenció particular.– Dimecres 

18: Família Palau; Mercedes Martorell Bo.– 

Dijous 19: Acció de gràcies.– Divendres 20: 

Luís Franch Gatell (4t aniversari); Jaume Vi-

dal Robert (6è aniversari); Josep Romeu Ar-

mengol (11è aniversari); Lluís Palau Güell i 

Lluís Palau Martínez.– Dissabte 21: Jaume i 

Anton Güell i família; José Cárdenas Alcalà 

(1r aniversari). 
 

Defuncions 
 

Setembre: Dia 22: Manuela Aranda Gari.– 

Dia 23: José Armada Buitrón González.– Dia 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 8: Pro populo; Josep Ramon Juli-

vert Vidiella i Maria Vidiella Alberich; Pau 

Sabanés i Felisa Mercadé; Mercè Casas i 

Pau Feliu.– Dilluns 9: Per les ànimes del 

purgatori.– Dimarts 10: Rosa Maria Nin 

Franch (5è aniversari); Felisa Corpas Cor-

pas; Antonio Arroyo Ramírez.– Dimecres 

11: Maria Mercader Català.– Dijous 12: Ac-

ció de gràcies.– Divendres 13: Josefina Ri-

bas Palau; Eduardo Fernández i família; 

Francisco Quiroz Aguilar (2n aniversari).– 

Dissabte 14: Ramon Mestres Recasens (16è 

aniversari); Anton Mañé Mercader (12è ani-

versari) i esposa Àngela Cabau Rubio. 
 

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 
 

     El proper dijous 19 d’octubre hi 

haurà el recés de pregària a la 

capella del Santíssim de les 16:30 

a les 17:30. Predicarà Mn Joan 

Maria Padrell. 

Es necessiten 

voluntaris 
 

     Per la neteja de l’altar major de 

l’església parroquial hi ha uns 

equips de persones que ho fan 

amb torns mensuals. Cada equip 

fa la neteja un mes a l’any i, en 

aquest mes es fa la neteja un cop 

per setmana. Ens falten persones 

per cobrir alguns d’aquests torns. 

Necessitem voluntaris per aquest 

servei de neteja. Els qui vulgueu 

col·laborar poseu-vos en contacte 

amb la sagristana Anna Casellas. 

També podeu animar a persones 

que conegueu a que ens puguin 

ajudar en aquest servei necessari. 

Moltes gràcies. 

Festa de la 

Mare de Déu del Pilar 
     

     La festa de la Mare de Déu del Pilar és aquest 

proper dijous. La missa principal se celebrarà a les 

11 del matí en castellà. La imatge de la Mare de 

Déu del Pilar presidirà el presbiteri. Per la tarda hi 

haurà missa a les 19:30 en català. Recordeu que 

no hi haurà missa a les vuit del matí. 

     Felicitem a totes les que porteu el nom de Maria 

del Pilar. Per molts anys! 

Festa de l’última aparició de la 

Verge de Fàtima 
 

     El 13 d’octubre se celebra l’última aparició de la 

Mare de Déu de Fàtima del que enguany es comme-

mora el centenari. Serà el proper divendres i haurà 

els següents actes: 

 A les 8:00 missa a la capella de Fàtima. 

 Tot seguit es faran els torns del Sant Rosari du-

rant tot el dia a la mateixa capella. 

 Missa a les 19:30 a la capella de Fàtima. 

    Per tant no hi haurà cap missa a l’església parro-

quial aquest dia. 

Romeria a Montserrat 
       A diferència d’altres anys, enguany la Romeria 

Parroquial a Montserrat es farà el diumenge 22 

d’octubre. Podem doncs reservar-nos ja aquesta 

data i fer-ne divulgació. Els horaris dels actes de la 

Romeria són: 

 7:00 Sortida amb autocar. 

 9:00 Viacrucis. 

 11:00 Missa Conventual amb l’ofrena de la Ro-

meria, Salve i Virolai i Rebuda dels Romeus. 

 18:15 Rosari, Vespres. 

 19:30 Retorn cap al Vendrell. 

         Podeu apuntar-vos a la Romeria el dimecres 

18 d’octubre a les 20:00 als baixos de la rectoria 

on trobareu els Portants del Sant Crist que us aten-

dran. El preu dels tiquets és de 22 euros. 

Concert d’orgue 
 

     El proper concert d’orgue que 

fem a la nostra parròquia serà el 

divendres dia 20 a les 20:30. Or-

ganitzat pel grup Amics de l’Orgue. 

Catequesi d’Adults 
 

     Comença el grup de Catequesi 

d’Adults dirigit per Mn José Antonio 

Fernández, diaca. És un grup de 

formació cristiana obert a tothom 

que es reuneix tots els dissabtes a 

les 10:00 a la rectoria. Començarà 

el proper dissabte dia 14. per 

apuntar-vos dirigiu-vos a Mn José 

Antonio. 


