
Déu és en l’instant present 
 
 

     Diu Jesús: “Jo sóc amb vosaltres tots els dies fins a la fi del món”. Déu és l’etern pre-

sent. L’”ara” és el lloc de la presència de Déu. Hem de convèncer-nos que cada instant, 

sigui quin sigui el seu contingut, és ple de la presència de Déu i suposa la possibilitat de la 

comunió amb Déu. La nostra relació amb Déu no s’estableix en el passat ni en el futur, 

sinó mitjançant l’acceptació de cada instant com el lloc de la seva presència, el mitjà en el 

que es dóna a nosaltres. Cada segon constitueix un moment de comunió amb l’eternitat. 

En lloc de projectar-nos constantment sobre el passat o el futur, hauríem d’aprendre a 

viure cada moment com suficient en sí mateix, com plenitud d’existència, perquè en ell hi 

ha Déu; i, si Déu hi és, no ens manca res. Per molt desastrós que hagi sigut el meu pas-

sat, per molt incert que sembli el meu futur, és ara, amb un acte de fe i de confiança,   

quan puc posar-me en contacte amb Déu: Déu eternament present a qui pertany el meu 

passat i el meu futur i que pot perdonar-ho tot, purificar-ho tot, renovar-ho tot. Per això 

sempre puc començar de nou sense que el meu passat (per lamentable que hagi sigut) 

m’ho impedeixi i sense que el futur (per molt fosc que em sembli) m’angoixi. El meu pas-

sat està en les mans misericordioses de Déu i el meu futur en les seves mans providents. 
 

       En els tractats d’espiritualitat s’acostuma a parlar de les etapes de la vida interior: els 

graus de l’escala de virtuts o dels esgraons de l’escala cap a la perfecció; segons qui sigui 

l’autor n'enumeren tres, set, dotze o qualsevol altra xifra. Sens dubte que hi ha molt a 

aprendre de totes aquestes consideracions. Tot i això, l’experiència m’ha ensenyat de veu-

re les coses d’una altra manera. Acostumo a dir fent broma que l’escala cap a la perfecció 

no té més que un sol esgraó: aquell que pujo avui. Sense preocupar-me ni del passat ni 

del futur, és avui que em decideixo a creure, és avui que em decideixo a posar tota la me-

va confiança en Déu, és avui que trio estimar a Déu i al proïsme. I, independentment del 

resultat dels meus bons propòsits, ja siguin un èxit o un fracàs, al dia següent –que és un 

nou avui que em regala la paciència divina– torno a començar. I així incansablement, sen-

se intentar mesurar els meus progressos i sense voler saber on em trobo. Sense desani-

mar-me pels contratemps ni vanagloriar-me pels assoliments; sense comptar únicament 

en les meves pròpies forces, sinó solament amb la fidelitat del Senyor. Tots els sants han 

posat per obra aquesta actitud, de la que santa Teresina és un clar exemple quan deia: 

“Oh, Jesús! Per estimar-te no tinc més que l’avui”. 

Jacques Philippe (La llibertat interior) 

 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 14 al 27 de gener 

de 2018 

Número  434 

 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 

Amb un cop d’ull... 
 

     Novament destaquem de les festes de Nadal la recepció a la Parròquia dels Reis d’Ori-

d’Orient. Va ser el divendres dia 5 al vespre quan el nostre rector va fer rebuda dels Reis 

a l’Església parroquial plena de gom a gom d’infants que estenien les mans per saludar-

los. Els tres Reis van fer adoració de l’Infant Jesús en el nostre pessebre i van fer prome-

sa de tornar l’any vinent. Podeu veure la foto d’aquest moment. 



Cartell d’Horaris 

Arxiprestals 
 

     Acabem d’editar uns 

fulletons i cartell infor-

matiu amb els horaris 

de les misses de totes 

les parròquies del nostre 

Arxiprestat del Baix Pe-

nedès. D’aquesta mane-

ra es facilita a tothom dis-

posar d’aquests horaris 

quan s’hagi d’assistir a 

missa en altres esglésies. 

El cartell quedarà penjat 

a la cartellera de la parrò-

quia. Els fulletons els po-

deu prendre. En aquests 

fulletons també trobareu 

informació del contacte i 

despatx de cada parrò-

quia. 

     Esperem que us sigui 

útil. 

(aniversari); Josefina Cardó Soler.– Divendres 

26: Josefina Cardó Soler.– Dissabte 27: Josefi-

na Cardó Soler. 
 

Defuncions 
 

Gener: Dia 1: José Alvarado Merchán; Fran-

cisca Cañas Langreo; Jaume Grau Vinaixa; 

Bienvenida Vargas Pérez.– Dia 3: Félix batet 

Ferrer; Inma Vives Martínez.– Dia 4: Salvador 

Solé Aymerich.– Dia 5: Antonia Ganaza Rol-

dán; José Sánchez Hidalgo; Josep Costa An-

drés.– Dia 6: Bonifacio González González.– 

Dia 9: Magdalena Pérez García.– Dia 10: Josep 

Totusaus Rovira; Darío García Linger.  
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

 

Teresa Soler.– Dissabte 20: Maria Nicolau 

González; Margarida Miret Solé i Vicenç 

Minguella Badell; Josefina Cardó Soler. 
 

Diumenge 21: Pro populo; Hortensia Ramona 

Sánchez de Delgado (al mes de la seva mort); 

Josefina Cardó Soler; Jaume i Anton Güell i 

Família; Josep Caralt, esposa, fill i nét.– Di-

lluns 22: Juan Bautista Cañaveras i Ana León; 

Josefina Cardó Soler; Petra Cañaveras; Lluís 

Palau Güell i Lluís Palau Martínez; Pilar Bar-

tra i Família; Vicenç Güixens i esposa; Salva-

dora Mercader; Josep i Anna Guivernau.– Di-

marts 23: Regina Ramon Vives (aniversari); 

Josefina Cardó Soler.– Dimecres 24: Pedro 

José Herrera Rodríguez (6è aniversari); Josefi-

na Cardó Soler.– Dijous 25: José Ortega Sanz 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 14: Pro populo; Basilio Alonso 

Arciniega; Conchita Maldonado als dos me-

sos de la seva mort (de la Capelleta de Sant 

Jordi); Josefina Cardó Soler; Concepció Al-

berich Alsina.– Dilluns 15: Manuel Muñoz 

López (3r aniversari); Basilio Alonso Arci-

niega; Joan Cardó Ballart (aniversari); Jose-

fina Cardó Soler; Lourdes Viladrich Ven-

drell (12è aniversari).– Dimarts 16: Basilio 

Alonso Arciniega; Josefina Cardó Soler.– 

Dimecres 17: Basilio Alonso Arciniega; 

Josefina Cardó Soler; Xavi Gallardo Martos  

(3r aniversari).– Dijous 18: Basilio Alonso 

Arciniega; Josefina Cardó Soler.– Diven-

dres 19: Josefina Cardó Soler; Josep Soler i 

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 tercer dijous 

serà el dia 18. Farem aquest recés 

de les 16:30 a les 17:30 a la ca-

pella del Santíssim. Predicarà la 

meditació Mn Joan Maria Padrell. 

Reunió de 

Càritas Arxiprestal 
 

     L’equip de Càritas del nostre 

Arxiprestat es reunirà el proper 

dijous dia 25. En aquesta reunió 

es tractarà sobre les noves línies 

estratègiques de Càritas Diocesa-

na de Tarragona i altres temes. La 

reunió es farà a les 18:00 a la sala 

d’actes de la rectoria del Vendrell.  

Festa de Sant Vicenç 
 

   En el mes de gener, el dia 22, tenim la festa de 

sant Vicenç, diaca i màrtir. Aquest dia se celebra la 

festa patronal del poble de Sant Vicenç de Calders. 

Enguany escau en dilluns. A més dels actes festius 

del poble, celebrarem la missa solemne a les 13:00 

a l’església de Sant Vicenç. 

     Tots hi sou convidats. També volem felicitar a 

tots els qui porteu el nom de Vicenç! 

Festa de Sant Antoni 
 

       El dia 17 de gener és la festa tan popular de 

sant Antoni Abat. Tot i que ja no es fan els Tres 

Tombs al nostre poble, la parròquia beneirà els ani-

mals i mascotes que hom vulgui portar a les 19:00 

a la porta de l’església. Sant Antoni és el patró dels 

animals domèstics, per això se’l coneix amb el nom 

de sant Antoni dels rucs o sant Antoni del porquet. 

És una manera de pregar i d’agrair a Déu el do de la 

companyia que ens fan tots aquests animals. 

Missa Familiar 
 

     El diumenge 28 de gener tin-

drem la Missa Familiar de la cate-

quesi en la que els infants i tots 

farem la renovació de les prome-

ses baptismals. Serà a la missa de 

les 12. 

    Setmana de pregària per 

l’Unitat dels Cristians 
 

   Cada any en la setmana que cau la festa de la 

conversió de sant Pau (el 25 de gener) celebrem en 

l’Església la Setmana de Pregària per la Unitat dels 

Cristians. Tindrem, doncs, aquesta intenció en totes 

les misses d’aquests dies. Hem d’aprofitar (del 18 

al 25 de gener) aquesta setmana de pregària per la 

unitat dels cristians per recordar, pregar i conèixer 

els “altres” cristians, però sobretot per a sentir el 

fort requeriment que ens fa Jesucrist a que tots si-

guem u per tal que el món cregui en ell. Podem con-

tribuir a la unitat de l’Església amb la nostra fideli-

tat, fraternitat i oració. 

Curset Prematrimonial 
     Aquest mes tenim el primer 

curset de preparació de nuvis al 

matrimoni. Serà els dissabtes 20 i 

27 de gener de les 10 a les 13:30 

a la sala d’actes de la rectoria.  

Bateig dels infants de 

la catequesi 
 

     Cada any tenim entre els in-

fants que es preparen per la pri-

mera Comunió, alguns que no es-

tan encara batejats. En la cateque-

si aquests infants es preparen 

també per rebre el baptisme. En-

guany el grup es batejarà el diven-

dres 26 de gener al vespre. 


