
Jornada Mundial de la Pau 
 
 

       Tothom celebra festivament l’inici del nou any. Pels cristians és un dia apropiat per 

pregar i encomanar l’any que comença. També el primer dia de l’any se’ns convida a pre-

gar per la pau des que Pau VI el va declarar Jornada Mundial de la Pau l’any 1968, fa just 

50 anys. Una pau que brolla precisament de la nostra filiació divina que fa de tots els ho-

mes i dones, de qualsevol condició, germans i germanes a qui cal estimar. Una pau fona-

mentada en la justícia i en la solidaritat. Una pau que no només es pot quedar en un desig 

d’absència de guerra, sinó que ha de ser una actitud que treballa activament per la digni-

tat humana, que lluita contra tota mena d’exclusió, que és més acollidora de tots els qui 

pateixen guerres, conflictes i pobresa. Amb motiu d’aquesta jornada el Sant Pare fa una 

crida a fomentar la cultura de la no-violència. 

     Preguem doncs amb tota l’Església per aquesta pau. Pau que ha de començar en els 

nostres cors, en uns cors amarats de tendresa, de compassió, de misericòrdia, i sobretot 

de perdó. Disposats a perdonar aquell que ens ha fet un tort, que ens ha ofès, que ens ha 

perjudicat. Disposats a demanar perdó i a reconciliar-nos. No pensem que la pau vindrà 

tota sola. Comencem per apagar les petites guerres que hem encès dins la família, dins 

del veïnat, en els llocs de treball o d’estudi. Fent-ho així la nostra pregària serà sincera i 

compromesa. 

     El primer dia de l’any celebrem la festa de Santa Maria, Mare de Déu a qui també invo-

quem com a Reina de la Pau. Ella és Mare i ser mare de debò significa ser instrument de 

pau. Les mares pateixen en silenci quan veuen els fills disgustats o barallats, però també 

són les que millor saben pacificar els conflictes dels fills. La Mare de Déu és mare nostra i 

a ella ens adrecem perquè ens ajudi a ser de debò instruments de la pau en aquest any 

que comença. 
        

     Us desitjo a tots un feliç 2018. 
 

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 31 de desembre 

al 13 de gener de 

2018 

Número  433 

 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 

Cistella de Nadal 
 

     L’endemà mateix del sorteig es van presentar 

els guanyadors de la Primera cistella de Nadal 

de la catequesi. Es tracta de la família Sola Ló-

pez de la que el seu fill està fent la catequesi de 

Comunió. A la foto podeu veure la família reco-

llint el premi. També recordem que encara ningú 

no ha reclamat la segona cistella premiada amb 

el número: 1244. Mireu bé les vostres butlletes. 

Admissió a Ordes 
 

     El passat dimecres 27 de desembre a les 19:00 a la capella del Seminari de Tarragona 

el nostre seminarista Antonio Rodríguez va rebre, junt amb tres companys més del semi-

nari, l’Admissió a Ordes. Va ser l’Arquebisbe Jaume Pujol qui va fer aquesta cerimònia en 

la que es manifesta 

públicament que 

aquests seminaris-

tes són admesos 

per a ser ordenats 

preveres en el fu-

tur. Antonio, moltes 

felicitats per aquest 

nou pas.  



Full d’Horaris de 

Nadal 
 

     Com cada any troba-

reu a la vostra disposició 

el Full Especial de Nadal 

amb tots els horaris pu-

blicats de les celebraci-

ons d’aquests dies. 

     Són els horaris de Na-

dal de la Parròquia i tam-

bé de Sant Salvador de 

Mar i Sant Vicenç de Cal-

ders. Pareu compte ens 

els canvis o misses 

anul·lades que hi ha res-

pecte als horaris habitu-

als. 

      També trobareu 

aquests horaris penjats 

a la cartellera de la par-

ròquia i, també en el 

web de la parròquia. 

Basilio Alonso Arciniega; Josefina Cardó So-

ler.– Dissabte 13: Basilio Alonso Arciniega; 

Josefina Cardó Soler. 
 

Defuncions 
 

Desembre: Dia 16: Mercedes Domingo Soria-

no.– Dia 17: Basilio Alonso Arciniega.– Dia 

23: Rosario Caballero Soria.– Dia 25: Joaquin 

Moreno García.– Dia 27: José Manuel Hurtado 

Lozano.– Dia 29: Daniel García García.– Dia 

26: Pilar García Rodríguez.  
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Arciniega; Félix Villarejo Loza (aniversari); 

Frederic Pellicer; Josefina Cardó Soler. 
 

Diumenge 7: Pro populo; Basilio Alonso Ar-

ciniega; Josefina Cardó Soler.– Dilluns 8: Ba-

silio Alonso Arciniega; Josefina Cardó Soler; 

Joan Ramon i Paula Vives.– Dimarts 9: Basi-

lio Alonso Arciniega; Joan Gatell Caralt 

(aniversari); Josefina Cardó Soler.– Dimecres 

10: Basilio Alonso Arciniega; Josefina Cardó 

Soler; Per les ànimes del purgatori; Família 

Altet Font; Felisa Corpas Corpas .– Dijous 11: 

Basilio Alonso Arciniega; Josefina Cardó So-

ler; Maria Mercader Català.– Divendres 12: 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 31: Pro populo; Basilio Alonso 

Arciniega.– Dilluns 1: Ramon Ballarà Plana 

(aniversari); Basilio Alonso Arciniega; Be-

net Caralt; Josefina Cardó Soler; Mercedes 

Madriles Izquierdo.– Dimarts 2: Basilio 

Alonso Arciniega; Josefina Cardó Soler.– 

Dimecres 3: Basilio Alonso Arciniega; Jo-

sefina Cardó Soler.– Dijous 4: Basilio Alon-

so Arciniega; Josefina Cardó Soler.– Diven-

dres 5: Basilio Alonso Arciniega; Josefina 

Cardó Soler.– Dissabte 6: Basilio Alonso 

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 recés del primer di-

jous de mes serà el dia 4. Farem 

aquest recés a les 18:30 a la ca-

pella del Santíssim fins l’hora de la 

missa. La meditació anirà a càrrec 

de Mn Clemente. 

Estipendis 
     Recordem als qui teniu el cos-

tum d’anotar les misses de difunts 

de tot l’any que ja podeu passar 

pel despatx parroquial a apuntar 

aquestes intencions. El preu de 

l’estipendi continua sent de deu 

euros. Com ja vam explicar, les 

intencions de difunts es nomenen 

en totes les misses també dels 

dissabtes, diumenges i festius.  

Moviment dels llibres 

sacramentals del 2017 
 

   Publiquem l’estadística sacramental de la parrò-

quia del Vendrell dels tres últims anys: 

 

 Any:  2015 2016 2017 

 Baptismes: 123 110 86 

 Comunions 119 128 114 

 Confirmacions: 55 71 80 

 Matrimonis: 15 16 15 

 Exèquies: 171 155 211 

Aniversari d’Ordenació 
 

     El dia 1 de gener és l’aniversari de l’Ordenació 

sacerdotal del nostre vicari Mn Clemente Lucena 

Gómez. Va ser ordenat prevere a Roma l’any 2000, 

per tant compleix 18 anys de prevere. Aquest cele-

brarà la missa de les 12 i 19:30 i el podreu felicitar 

personalment. Mn Clemente: Ad multos annos! 

Reanudació de la 

catequesi d’Infants 
 

     Després de les vacances de 

Nadal, reanudem el curs de la Ca-

tequesi d’infants. Serà la setmana 

del 8 de gener a les 17:30. En-

guany novament volem assistir a 

l’espectacle dels Pastorets del 

Vendrell amb els infants de la Ca-

tequesi. Es tracta d’un espectacle 

molt tradicional i alhora molt cate-

quètic. Ja informarem més enda-

vant als pares dels detalls i data 

d’aquesta sortida. 

    Festa d’Epifania 
 

       La festa d’Epifania o de Reis és la segona festa 

més important de totes les que celebrem durant el 

temps de Nadal. “Epifania” vol dir “manifestació”. 

Celebrem doncs, que el Fill de Déu que ha nascut 

en l’anonimat de la cova de Betlem es manifesta 

com a Messies a tota la humanitat representada en 

els tres Reis d’Orient. Com ells, també nosaltres 

venim a trobar el Messies, el reconeixem en el nen 

nascut de Maria, l’adorem i li oferim els presents de 

la nostra vida cristiana. En aquest dia –després de 

la lectura de l’evangeli– es fa l’anunci de les festes 

que celebrarem durant l’any litúrgic. Tingueu en 

compte els horaris de les misses d’aquest dia publi-

cats en el Full de Nadal. 

       Recordeu l’horari de les misses. A la vigília di-

vendres 5 celebrarem missa a les 19h en castellà. 

Tot seguit tindrem la solemne i acostumada rebuda 

dels Reis d’Orient a la nostra parròquia. El dia 6, 

dissabte, hi haurà missa a les 10:30; a les 12:00 i a 

les 19:30. També hi haurà missa a Sant Salvador 

de Mar a les 10:30. 
 

       Que tots tinguem una bona festa de Reis, espe-

cialment els infants! 


