
Com resar el Parenostre sense dir mentides 
 

 

       No diguis: Pare, si no et comportes cada dia com un fill. 

 No diguis: Nostre, si vius aïllat en el teu egoïsme. 

 No diguis: Que esteu en el cel, si només penses en les coses terrenals. 

 No diguis: Sigui santificat el vostre nom, si no l’honores. 

 No diguis: Vingui a nosaltres el vostre Regne, si el confons amb l’èxit material. 

 No diguis: Faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel, si no l’acce-

l’acceptes quan és dolorosa. 

 No diguis: El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui, si no et preo-

cupes per la gent que passa fam. 

 No diguis: I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres 

deutors, si ets rancuniós amb el proïsme. 

 No diguis: I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, si a cada instant 

et poses voluntàriament en ocasió de pecar. 

 No diguis: Ans deslliureu-nos de qualsevol mal, si no lluites contra les injustícies, 

la misèria, la ignorància, etc..., és a dir, tot el mal que afecta els nostres germans. 

 No diguis: Amén, si no has entès o no t’has pres seriosament la paraula del Pare. 

 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 3 al 16 de juny 

de 2018 

Número  444 

 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 

Amb un cop d’ull... 
 

     En aquesta quinzena destaquem els actes del final de curs de la catequesi. El dissabte 

19 de maig va tenir lloc la festa de final de curs de la catequesi amb jocs pels infants. 

Durant la tarda els catequistes van organitzar una gimcana al voltant de la parròquia. La 

festa va acabar amb la celebració de la missa a 

les vuit del vespre i , sortint, vam tenir la tradicio-

nal pluja de caramels des dels balcons de la recto-

ria. Són les fotografies del damunt. 

      El dimarts dia 29 de maig vam fer la celebració 

del final de curs de la catequesi amb l’equip de 

catequistes. Va tenir lloc a l’església de Sant Vi-

cenç. Per la tarda Mn Clemente ens va fer una 

plàtica i tot seguit el rector va presidir l’eucaristia. 

També és un costum acabar la festa amb un bere-

nar amb pro-

ductes elabo-

rats pels ma-

teixos cate-

quistes. Són 

les fotografies 

del costat. 
 

Gràcies a tots! 



Obres 

Parroquials 
 

     A causa de les fre-

qüents tempestes de 

pluja d’aquestes setma-

nes hem hagut d’ajornar 

la pujada de les bigues 

noves de la teulada. Per 

entrar-les cal obrir la 

teulada i per això hem 

d’esperar a que millori el 

temps per evitar que en-

tri aigua a la cúpula. Es-

perem que passada 

aquesta pròxima setma-

na ja puguem fer 

aquests operació amb 

bon temps. 
      

 

Enhorabona. 
 

Primeres Comunions 
 

Maig: Dia 26: Daniel García Holgado; Cla-

raUrpí Aveldaño; David Rubio Corbalán; Raúl 

Sánchez Ramírez; Judit Román Muñoz; Manu-

el Robles Zambrano; Álex Barquero Castro; 

Álvaro González Corvillo; Adrián Lafuente 

González; Ivette Hernández Talavera;  Gabrie-

la Domínguez Muñoz; Steilin Quiñones De la 

Cruz; Adrià del Barco.– Dia 27: Mireia Beren-

guer Acevedo; Ruben Gallego Fernéndez; Ai-

nara Cassi Ferret; Laia Ros Peraira; Margarita 

Verano Posadas; María San Martín Fernández; 

Mijaïl Bermudo Martínez; Lucía Aguilera 

Mertínez; Natália Pinadero Gómez; Éric Mar-

tín Salvador; Marilia Martín Pereira; Santiago 

Ramírez Henao; Adán Javet Benítez; Jofre  

Martín Casellas; Aleix Iniesta Coto. 
 

Moltes Felicitats! 

sari).– Dijous 14: Acció de gràcies.– Diven-

dres 15: Família Rovira Costas.– Dissabte 

16: Maria Rosa Galimany Nin (11è aniversa-

ri). 
 

Defuncions 
 

Maig: Dia 19: Teodoro Rodríguez García.– 

Dia 23: Maria Caralt Pagès.– Dia 30: Miguel 

Gargallo Carbó. 
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Maig: Dia 19: Enzo Dael Martínez Torres; 

Naya Machuca Gómez. 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrinonis 
 

Maig: Dia 19: Javier Sánchez Santos i Ana 

Chavero López.– Dia 26: Alejandro Rodrí-

guez Moreno i Irene Buenafuente Fernández. 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 3: Pro populo.– Dilluns 4: Lluís 

Hernández Chíes (aniversari); Pepita Soler 

Bruna; Amelia Reyes rebollo (al mes de la 

seva mort).– Dimarts 5: Maria Montserrat 

Torra Julivert (de les Capelletes); Antonio 

Arans Roca (7è aniversari).– Dimecres 6: 

Benvingut Magriñà Boada; Francesc Mes-

tres Urpí (37è aniversari).– Dijous 7: Famí-

lia Álvarez Rodríguez.– Divendres 8: Fre-

deric Porta Bardina.– Dissabte 9: Maria 

Montserrat Torra Julivert. 
 

Diumenge 10: Pro populo; Felisa Corpas 

Corpas; Salvador Vidal Carnicer.– Dilluns 

11: Maria Mercader Català.– Dimarts 12: 

Salvador Vidal Carnicer (1r aniversari).– 

Dimecres 13: Anton Garriga i Maria Cañe-

llas; Josefina Ribas Palau; Anton Barnadas; 

Anton Palau Esteve; Anton Gúell Borrell; 

Mn Ramon Timoneda Marimon (35è aniver-

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 recés del primer dijous serà 

aquest proper dia 7 a les 18:30 

amb la meditació a càrrec de Mn 

Clemente. 

Final de curs de la 

Catequesi d’Adults 
 

     El grup de Catequesi d’Adults 

que es reuneix els dijous finalitza-

rà aquest curs amb la trobada el 

proper dijous dia 7 a les 16:00 a 

la rectoria. 

Festa del Sagrat Cor 
 

     El mes de juny està dedicat al Sagrat Cor de Jesús.   

Durant el mes farem, després del rosari del vespre, 

que començarà a les 18:45, l’oració del mes del Sa-

grat Cor. El dia 8 celebrarem la festa del Sagrat Cor 

amb exposició del Santíssim durant tot el dia –no tan-

quem l’església al migdia- i resant l’acte de reparació 

al Sagrat Cor. Abans de la missa del vespre es farà la 

benedicció amb el Santíssim. Procurem en algun mo-

ment del dia pregar davant Crist sagramentat. 

Corpus 
 

     La festa del Corpus és el diumenge 3 de juny. La 

missa de la tarda és a les 19:00. Després sortirà la 

processó: Plaça Vella/ Peix/ Prat de la Riba (altar a la 

Rambla)/ Cafès/ Montserrat (altar)/ Sant Magí/ De la 

Pau (altar a Fàtima)/ Andreu Nin/ Progrés/ Plaça Nova 

(altar)/ Muralla/ Major (altar)/ Plaça Vella. 

      L’ordre és: Grallers i seguici popular (Gegants, 

Àguila i Lleó del Vendrell), creu parroquial, poble fidel, 

infants de la Primera Comunió acompanyats pels seus 

pares, bandera de la parròquia, el tàlem amb la Custo-

dia, Consell Parroquial, autoritats, Banda musical. 

     Mirem de participar-hi amb devoció. 

Col·lecta per obres 
      

     El tercer diumenge de mes fa-

rem la col·lecta especial per les 

obres de la Parròquia. Serà el dis-

sabte 16 i diumenge 17 de juny. 

Col·lecta per Càritas 
      

     Aquest diumenge festa del Cor-

pus es fa una col·lecta per Càritas. 

Trobareu els sobres als bancs. 

Sopar de Catequistes 
 

     El divendres dia 15 tindrà lloc el sopar de germa-

nor de l’equip de catequistes. Aquest sopar es fa a 

la placeta del costat de la rectoria a les 21h. També 

cal reservar el dimarts dia 19 de juny per l’excursió 

de Catequistes del que ja concretarem l’horari. 

Germanetes 

dels Pobres 
 

     La congregació de les Germa-

netes dels pobres ens visitaran –

com ja ho han fet altres anys- el 

cap de setmana del 9 i 10 de juny. 

En les misses les religioses tindran 

una intervenció explicant la seva 

tasca i al sortir de missa, tothom 

que ho vulgui, podrà col·laborar 

amb un donatiu per ajudar a 

aquesta congregació religiosa. 

Santa Unció comunitària 
 

     Cada any fem una celebració comunitària de la 

Santa Unció que reben aquells fidels que per raó de 

la salut o de l’edat preguen la gràcia d’aquest sa-

grament. Serà el diumenge 17 de juny en la missa 

de les 12. Tots aquells que vulgueu rebre el sagra-

ment cal que ho demaneu prèviament als mossens. 

Final de curs de la 

Catequesi d’Adults 
 

     El grup de Catequesi d’Adults 

que es reuneix els dijous finalitza-

rà aquest curs amb la trobada el 

proper dijous dia 8 a les 16:15. En 

aquesta trobada es decidirà el 

calendari i horari del curs vinent. 


