
Sentit del dejuni quaresmal 
 

 

       Anomenem dejuni a l'abstenció total o parcial de menjar o beguda durant un període 

de temps. Associat a la salut corporal i espiritual de l'ésser humà, el dejuni ha estat una 

pràctica immemorial i gairebé totes les cultures ho han practicat d'una manera o altra. En 

l'actualitat, el dejuni està despertant un interès creixent en relació amb dietes i tracta-

ments. Moltes persones que defensen i practiquen aquest tipus de dejuni asseguren que 

també produeix beneficis psicològics i espirituals. 

       Des de la perspectiva religiosa, el dejuni s'entén com una manera d'afeblir el cos en-

front de les temptacions de la sensualitat, però també com una forma de marcar una dis-

tància amb els hàbits quotidians per tal de propiciar un acostament més íntim i directe 

amb Déu. Els cristians recordem el dejuni que Crist va practicar durant quaranta dies en el 

desert. Aquest és el dejuni que simbòlicament commemorem durant la Quaresma. Repre-

senta un temps de preparació perquè el creient, tant física com espiritualment, es trobi en 

disposició de viure els moments crucials de l'any cristià: la passió i la resurrecció de Jesús. 

      Així doncs, el dejuni ha de tenir una dimensió important per a nosaltres: la de fer-nos 

conscients del superflu de moltes de les nostres necessitats. No es tracta tant de mortifi-

car-nos com de veure, amb major claredat, que les nostres vides podrien ser molt més 

senzilles. Veure que, amb freqüència, el menjar —però també el vestit, l'oci o les comodi-

tats materials— es converteix no tant en font de plaer sinó en motiu de sacietat per la des-

mesurada atenció que posem en elles. Si som capaços de contemplar-ho d'aquesta mane-

ra aconseguirem que la renúncia que suposa el dejuni o l'abstinència —de carn o de qual-

sevol altra cosa per la qual sentim una especial inclinació— no sigui viscuda com una 

mancança sinó com un camí cap a una vida més senzilla i més de Déu. En una societat 

que estimula la insultant sobreabundància del superflu, que gaudeixen alguns, al costat 

de la vergonyosa privació d'allò més essencial que sofreixen molts altres, practicar el deju-

ni i l'abstinència quaresmals poden ser l’actitud més crítica, solidària i eficaç. 

     Crist, que coneix el nostre interior, valorarà i beneirà la intenció del nostre dejuni. 
 

Mn Joan Maria Padrell Benet 

 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 25 de febrer al 

10 de març de 2018 

Número  437 

 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... 
 

     El passat divendres dia 16 els Amics de 

l’Orgue van fer el concert concurs de com-

posició d’homenatge a Benvingut Socias. 

Es van presentar sis composicions d’orgue 

i gralla i el jurat i públic assistent va ator-

gar el primer premi a Carlota Baldrís. El 

segon va ser per Bernat Giribert i el tercer per David Valera. A la fotografia podeu veure el 

moment d’entrega dels premis. 

        El diumenge primer de quaresma es va fer l’acostumat recés Arxiprestal. Enguany va 

predicar la meditació Mn Lluís Noguero, rector de Bellvei. El recés va acabar amb el res 

del Via Crucis en el que cada parròquia de l’Arxiprestat va fer les reflexions de les Estaci-

ons. Podeu veure unes fotografies del moment de la meditació. 



Avís als 

subscriptors 
 

     A causa d’un canvi en 

l’administració dels re-

buts domiciliats dels 

subscriptors aquest mes 

de febrer no s’han pogut 

cobrat les mensualitats. 
 

    També us comuni-

quem que a partir d’ara 

portarà la gestió dels 

subscriptors na Sònia 

Vicente Fernández. 
 

     La Parròquia vol 

agrair la tasca d’en Vi-

cenç Cabré Brugulat que 

ha portat des de fa 

molts anys fins ara 

aquesta gestió dels 

subscriptors. 

(als dos mesos de la seva mort). 
 

Via Crucis: Família Orpinell Serramià. 
 

Defuncions 
 

Febrer: Dia 11: Antonia Maria Martínez Ro-

bles; Alberta Serra Armengol.– Dia 12: Joan 

Plana Ripoll.– Dia 13: Francisco Sánchez Gó-

mez.– Dia 14: Àngeles Ramírez Muñoz; Maria 

Victoria Salgado Sánchez; Miguel Espada Ca-

ro; David Barquero Pavia.– Dia 22: Carmen 

Serrano Fortes. 
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Febrer: Dia 11: Martín Hermida Barroso; Jo-

sep Valentí Roda Martínez. 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Dissabte 3: Basilio Alonso Arciniaga i Maria 

Mata Garriga; Jordi Arnabat (5è aniversari); 

Joan Bové Segarra. 
 

Diumenge 4: Pro populo; Basilio Alonso Ar-

ciniaga i Maria Mata Garriga; Joan Mas Gi-

vert (aniversari); Teresa i Maria Jansà Socias; 

Josepa Galofré Constantí (20è aniversari).– 

Dilluns 5: Basilio Alonso Arciniaga i Maria 

Mata Garriga; Per les ànimes del Purgatori; 

Cristina Martín Montiel (1r aniversari).– Di-

marts 6: Basilio Alonso Arciniaga i Maria 

Mata Garriga; Benvingut Magriñà Boada; Ma-

nuel Morcillo Nieto (aniversari).– Dimecres 

7: Família Álvarez Rodríguez; Basilio Alonso 

Arciniaga i Maria Mata Garriga.– Dijous 8: 

Per les ànimes del purgatori.– Divendres 9: 

Per les ànimes del purgatori.– Dissabte 10: 

Felisa Corpas Corpas; Josep Totusaus Rovira 

 

 
 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 25: Pro populo; Maria Montser-

rat Facundo Vigas (1r aniversari); José Orte-

ga Sanz; Miquel Rossell.– Dilluns 26: Per 

les ànimes del purgatori; Basilio Alonso Ar-

ciniaga i Maria Mata Garriga; Cayetano Pla-

nelles (19è aniversari).– Dimarts 27: Basi-

lio Alonso Arciniaga i Maria Mata Garriga; 

Ezequiel Jané Palau.– Dimecres 28: Basilio 

Alonso Arciniaga i Maria Mata Garriga; 

Salvadora Mercader, Josep i Anna Guiver-

nau; Pau Rovira Nogués i Maria Antònia 

Ribas Palau.– Dijous 1: Basilio Alonso Ar-

ciniaga i Maria Mata Garriga; José Antonio 

Archilla González (1r aniversari); Frederic 

Pellicer; Demetri Hernández Ramon; Famí-

lia Rovira Costas.– Divendres 2: Basilio 

Alonso Arciniaga i Maria Mata Garriga.– 

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 proper dijous dia 1 es 

farà el recés de pregària de les 

18:30 fins l’hora de la missa a la 

capella del Santíssim. Predicarà la 

meditació Mn Clemente Lucenal.  

Absència del Rector 
 

     Del dilluns 26 al dissabte 3 Mn 

Joan Maria Padrell estarà fent un 

curs de recés per preveres a Sara-

gossa. Per aquest motiu serà ab-

sent durant aquests dies. Per qual-

sevol cosa podeu adreçar-vos al 

vicari. 

Xerrades Quaresmals 
 

     En aquests dies tindran lloc les Conferències 

Quaresmals que ens poden ajudar en la nostra re-

flexió quaresmal. Enguany aniran a càrrec del Pare 

Marcelo de Oliveira del Brasil i que és sacerdot de 

la Comunitat Palavra Viva de Tarragona. Les dos 

conferències es faran als baixos de la rectoria a les 

20:30. Els dies i títols de les conferències són: 
 

     Dimarts 27 de febrero: “Cuaresma tiempo de 

conversión: ¿Conversión de qué? ¿A quién?”. 
 

     Dimarts 13 de març: “La reconciliación sacra-

mental y sus frutos: Tres pilares sólidos de la espiri-

tualidad cristiana”. 

Cultos a Nuestro Padre 

Jesús de las Penas. 
 

       El proper cap de setmana (dies 2, 3 i 4 de 

març) es farà el Triduo a la imatge de Nuestro Padre 

Jesús de las Penas. Aquesta imatge estarà posada 

al presbiteri de l’església i es podrà venerar al final 

de la missa de les 12 del diumenge. 

Mans Unides 
 

     Atenció perquè la setmana vinent tindrem les 

activitats que el grup de Mans Unides ens ofereix 

per col·laborar a benefici del Tercer Món: 

Dimarts 6 a les 18:00, sessió de contacontes a la 

biblioteca Terra Baixa. 

Divendres 9 a partir de les 10:00 i a la tarda a 

partir de les 6 encesa d'espelmes al c/dels Cafès. 

Divendres 9 a les 21:00 Sopar de la Fam a la Lira. 

Venda de tiquets (10 euros) a la Boutique Carmina, 

Cansaladeria Vilar Cutchet, Dolceria Soler. 

     Participar d’aquestes activitats és una manera 

de col·laborar de manera eficaç a dur a terme pro-

jectes de desenvolupament humà en països po-

bres. Mirem d’ajudar amb la nostra assistència i si 

no podeu venir feu arribar el vostre donatiu. 

Trobada d’Infants 
 

     El dissabte 10 de març tindrà 

lloc, com cada any, la Trobada Arxi-

prestal d’Infants. Són els nens i 

nenes que enguany fan la Primera 

Comunió a les nostres parròquies. 

La Trobada es farà a Sant Jaume 

del Domenys. Començarem a les 

10:30. Durant el matí es faran di-

ferents activitats en l’entorn de 

l’ermita dels Arquets. Després de 

dinar acabarem amb una celebra-

ció de la Paraula fins les 16:30. 

Per apuntar-se cal que ho concre-

teu amb els vostres catequistes. 

Día de Andalucía 
      

     El diumenge dia 4 de març és 

la festa d’Andalucía. Celebrant 

aquesta festa l’associació Andalu-

cía García Lorca del Vendrell parti-

ciparà de la missa de les 10:30 de 

la parròquia en la que acompanya-

rà la litúrgia musical el Coro Rocie-

ro Divina Pastora. 


