
Festa de la Unció dels malalts 
 

 

       Aquest diumenge dia 17 tenim el goig de celebrar comunitàriament el sagrament de 

la Santa Unció. La pràctica de la Unció dels malalts en l’Església s’inspira fonamentalment 

en l’exemple de Jesús i dels Apòstols, que veuen en la malaltia una desgràcia humana a 

la que hi arriba la gràcia misericordiosa de Déu. Aquest exemple de Jesús és el que ha 

animat als fidels cristians a atansar-se al malalt per oferir-li el consol de la fe. L’Església 

creu que l’acció del sagrament en favor del cristià malalt és eficaç tan respecte de la ma-

laltia com respecte al do de la salvació. 

     El ritus de la Unció té dos pilars que són l’oració litúrgica de l’Església en favor del ma-

lalt i la unció amb l’oli consagrat pel bisbe sobre el mateix malalt. Aquesta unció amb oli 

és pròpiament el sagrament amb el que el cristià celebra amb goig, malgrat la malaltia, el 

saber-se acompanyat íntimament per Déu. No oblidem que tots els sagraments són cele-

bració de la presència i del do de Déu. Per això tots els sagraments són celebracions, són 

motiu de festa, són motiu de goig. ¿Hi pot haver goig i celebració davant la malaltia, velle-

sa o limitacions? El goig de l’Església no està en el fet de la malaltia que no deixa de ser 

mai un mal i sovint és motiu de gran dolor. L’alegria de l’Església està en poder celebrar la 

presència de Déu fins i tot allí on sovint hom pensa que Déu ens ha abandonat. Déu és el 

nostre Pare que mai no ens abandona per absolutament cap motiu. Més encara, Jesucrist 

ens mostra com Déu Pare vessa el seu amor misericordiós especialment en els malalts. 

Per tant, no solament Déu no abandona els qui pateixen si no que s’hi apropa encara més 

igual que ho fan els pares amb aquells fills que més sofreixen. 

     La celebració comunitària de la Santa Unció ens és ocasió de fer festa pel fet que Déu 

estima amb predilecció als qui sofreixen, s’hi acosta i els guareix sobretot en l’ànima. A 

més, la celebració comunitària fa que tota la comunitat parroquial participi d’aquest sa-

grament també aquells fidels que no el reben. Perquè el sagrament no consisteix sola-

ment en la unció del malalt sinó que, com ja he dit, també consisteix en la pregària de tots 

pels malalts. D’aquesta manera som tots els qui participem d’aquest sagrament: uns re-

bent la Santa Unció, altres fent-la possible per la pregària. És així com tots vivim l’alegria i 

fem festa pel Déu que és amable i misericordiós i es fa present en la nostra feble vida. 

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 17 al 30 de juny 

de 2018 

Número  445 

 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... 
 

     El dia del Corpus es va suspendre la pro-

cessó a causa del mal temps d’aquell dia. Tot 

i així es va fer un acte eucarístic dins l’esgl-

sglésia. A la fotografia podeu veure el Rector 

portant la Custòdia i acompanyat dels altres 

mossens i dels infants de la Primera Comunió. 

      

El divendres dia 15 es va fer el tradicional sopar 

de final de curs de l’equip de catequistes. 

Aquest sopar festiu es fa a la placeta del costat 

de la rectoria. Els catequistes van tenir un detall 

d’agraïment amb Mn Clemente Lucena com a 

comiat (fotografia del costat). A sota podeu veu-

re una panoràmica de la llarga taula. 



Comiat de Mn 

Clemente 
 

     Com ja sabeu, el nos-

tre estimat vicari Mn 

Clemente Lucena Gó-

mez s’acomiada del 

Vendrell per anar a tre-

ballar pastoralment a 

Sao Paulo al Brasil. La 

seva marxa serà aquest 

mes de juliol. A la Parrò-

quia celebrarem una 

missa de comiat el diu-

menge 1 de juliol a les 

19:30. En aquesta mis-

sa manifestem el nostre 

agraïment pel seu tre-

ball amb nosaltres du-

rant tots aquests anys i 

preguem per ell en el 

seu nou destí. 

9: Hugo Vidal Barjola.– Dia 10: Mar Alias 

Magán; Alma Puebla Garrido; Valeria Vera 

Gómez; Daniela Vera Gómez; Dylan Sancle-

mente González; Sofía castillo Ferrer. 
 

Benvinguts a la Família cristiana! 
 

Matrinonis 
 

Juny: Dia 9: José Luís Vidal Ruiz i Verónica 

Barjola Lozano. 
 

Enhorabona. 
 

Aniversaris 
 

Juny: Dia 23: Noces d’Or de Francisco Vá-

zquez González i Dolores Gómez Pérez a les 

12:00. 
 

Per molts anys! 

Maria Juncosa Serramià (aniversari).– Di-

marts 26: Acció de gràcies a l’esperit Sant.– 

Dimecres 27: Intenció particular.– Dijous 28: 

Pau Rovira Nogués i Maria Antònia Ribas 

Palau.– Divendres 29: Salvadora Mercader, 

Josep i Anna Guivernau.– Dissabte 30: Acció 

de gràcies. 
 

Defuncions 
 

Juny: Dia 2: Rafael Codina Martínez.– Dia 5: 

José González Botello.– Dia 6: Antonia Flores 

Merchán.– Dia 8: Ángel Velaz Iglesias. 
  

Preguem Déu per les seves ànimes. 
 

Baptismes 
 

Juny: Dia 2: Paula Bermejo Calvillo; Vinyet 

Coronas Alonso; Marc Teixidor Udeano.– Dia 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 17: Pro populo; Josefina Cardó 

Soler; Joan Palau Cendrós.– Dilluns 18: Per 

les ànimes del purgatori.– Dimarts 19: Per 

les ànimes del Purgatori.– Dimecres 20: 

Benvingut Magriñà Boada; Lluís Palau 

Güell i Lluís Palau Martínez.– Dijous 21: 

Jaume i Anton Güell i Família; Lluís Her-

nández Chies.– Divendres 22: Intenció par-

ticular.– Dissabte 23: Maria Batet Rull i 

Família. 
 

Diumenge 24: Pro populo; Joan Magriñà I 

Maria Boada; Per l’ànima d’un donant; Joan 

Gatell Caralt i Miquel Gatell Jané; Joan car-

dó Ballart; Joan Güixens Carnicer; Joan 

Bernal; Joan Miró Comas; família Figueras 

Mitjans.– Dilluns 25: José Ortega Sanz; 

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 tercer dijous serà 

aquest proper dia 21 a les 16:30 

amb la meditació a càrrec de Mn 

Joan Maria Padrell. 

Absència de 

Mn Antonio Rodríguez 
 

     El diaca Mn Antonio farà un 

viatge a Terra Santa amb el Semi-

nari. Per aquest motiu serà absent 

de la Parròquia del 20 al 28 de 

juny. 

Excursió de Catequistes 
 

     El proper dimarts 19 farem l’excursió de Cate-

quistes de final de curs. Enguany visitarem el Mu-

seu Bíblic de Tarragona amb el següent horari: 

 9:00 sortida en autocar de l’estació del Vendrell. 

 10:00 Visita al museu Bíblic de Tarragona. 

 13:15 Missa a l’església de Jesús i Maria de Tar-

ragona on el seu rector ens explicarà l’obra de Gau-

dí en aquesta capella. 

 14:30 Dinar al restaurant Capuccino Tarraco a la 

Rambla. 

 17:00  Retorn al Vendrell. 

     Pregunteu a la Lola Jané si queden places. 

Santa Unció comunitària 
 

     Aquest diumenge dia 16 farem la 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 sagrament. Només s’administrarà 

el sagrament en la missa de les 12. Tots aquells 

que vulgueu rebre la Santa Unció cal que ho dema-

neu prèviament als mossens. 

Missa al Sagrat Cor 
      

     Cada any el col·legi celebra una 

missa d’acció de gràcies pel final 

de curs dels professors. Serà el 

divendres 29 a les 9:15 al pati del 

col·legi. 

Col·lecta per obres 
      

     Aquest diumenge fem la 

col·lecta per les obres de la teula-

da. Hem de continuar aquesta 

col·lecta perquè encara no hem 

recollit ni la meitat del pressupost 

de l’obra. Trobareu els sobres als 

bancs per a col·laborar. Gràcies!     

Festa de Sant Joan 
 

     Enguany la festa de Sant Joan Baptista, el 24 de 

juny, cau en diumenge. Tot i així, en tractar-se d’una 

solemnitat igualment se celebra. Per tant la litúrgia 

de les misses d’aquest diumenge seran de la cele-

bració del naixement de sant Joan Baptista. Cele-

brarem les misses en els horaris habituals dels diu-

menges. Que tots tinguem una bona festa de sant 

Joan i felicitem a tots els qui porteu el nom del precur-

sor del Senyor, especialment el nostre rector Mn Joan 

Maria. Moltes felicitats! 

Colònies d’Infants 
 

     El dia 27 de juny comencen les 

colònies d’infants de la nostra par-

ròquia que enguany es tornen a fer 

prop de Cunit. Hi assistirà Mn Cle-

mente i Mn Antonio amb l’equip de 

monitors. Tornaran el dissabte 30 

de juny al migdia. Encomanem 

aquesta activitat que tot i ser lúdi-

ca també té una finalitat formativa 

en els infants. 

Festa de Sant Josepmaria 
 

   El dia 26, dimarts, celebrarem la missa de la festa 

de Sant Josepmaria Escrivà. Serà a l’altar major a 

les 19:30 amb la participació de famílies, alumnes i 

professors de Camp Joliu i la Vinya. Presidirà l’eu-

caristia el Vicari General Mn Joaquim Fortuny. 


