
 

 

La Festa de la Mare de Déu del Roser  
El proper diumenge 7 d’octubre s’escau la festa de la Mare de Déu del Roser. A la nostra       
parròquia tenim un preciós altar dedicat a ella.  

El diumenge a les 18h. hi haurà el torn del “Sant Rosari” i, a continuació, es celebrarà l’Euc-
aristia del diumenge a les 19’30h a l’altar major. 

Justament enguany el papa Francesc ha decidit convidar tots els fidels, de tot el món, a resar 
cada dia el Sant Rosari durant tot el mes marià d’octubre i a unir-se així en comunió i penitèn-
cia, com a Poble de Déu, per demanar a la Santa Mare de Déu i a Sant Miquel Arcàngel que 
protegeixin l’Església del diable, que sempre pretén separar-nos de Déu i separar-nos entre 
nosaltres. 

Recentment, abans de marxar als Països Bàltics, el Sant Pare es va reunir amb el P. Fréderic 
Fornos SI, director internacional de la Xarxa Mundial de Pregària pel Papa, i li va demanar que 

difongués la seva crida a tots els fidels del món, convidant-
los a acabar el rés del Rosari amb l’antiga invocació "Sub 
tuum praesidium" i amb l’oració a Sant Miquel Arcàngel, 
que protegeix i ajuda en la lluita contra el mal (veure Ap 
12,7-12). 

L’oració -va afirmar el Pontífex fa pocs dies, l’11 de setem-
bre, en una homilia a Santa Marta, citant el primer capítol 
del Llibre de Job- és l’arma contra el gran acusador que 
"vaga pel món a la recerca d’acusacions". Només l’oració 
pot derrotar-lo. Els místics russos i els grans sants de totes 
les tradicions aconsellaven, en moments de turbulència 
espiritual, protegir-se sota el mantell de la Santa Mare de 
Déu pronunciant la invocació "Sub tuum praesidium". 

“Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare de 
Déu; 

escolteu les nostres pregàries en tota necessitat 

i aparteu-nos sempre dels perills. 

Verge, gloriosa i beneïda” 

 

“Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios; 

no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 

oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita!” 

 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 7 al 20 d’octubre 

de 2018 

Número  453 

 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 Norbert Miracle 

977661419—610427728 

Vicari, Mn Antonio Rodríguez 

977181090—601149218 

Diaca, Mn José Antonio Fernán-

dez 606112025 

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 festa: 

20:00 (català). 

Dies festius:  

10:30 (català). 

Full informatiu 
 

Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell 

 



Recés 

El 18 d’octubre tin-
drem recés amb expo-
sició del Santíssim Sa-
grament. Serà de les 
16:00 fins les 17:00.      

Manuel Gómez Méndez. 
Octubre: Dia 1: Manuel Andrés Lafron 
 
Doneu-los Senyor el repòs etern 

Baptismes 
 

Setembre: Dia 22: Vega Figuerola Val-

verde.– Biel Rodríguez Gion Dia 29: He-

lena Toro Fort 

 

Benvinguts a l’Església 

tres Recasens (17è aniversari)– Dilluns 15: 
Maria Teresa Cardó Soler; Família Rovira 
Costas– Dimarts 16: Manuel Ortega Sure-
da.– Dimecres 17: Josefina Cardo Soler; 
Joan Palau Cendrós.– Dijous 18: Família 
Palau.–Divendres 19: Mercedes Martorell 
Bo (aniversari).– Dissabte 20: Jaume Vidal 
Robert (7è aniversari). 

 

Defuncions 
 

Setembre:  Dia 21: Manuel Soler Albet.
– Dia 24: Antonio Pros Lorente Dia 25: 
Ricardo Tapioles Carnero.—Dia 27: 

  

Intencions de les misses 
 

Diumenge 7: Pro populo; Família Alvarez 
Rodríguez; Rosario Costas Lombardía; 
Família Julivert Vidiella; Felisa Rebollo 
Duran.– Dilluns 8: Pau Sabanés i Felisa 
Mercadé; Fernando Palau Güell i família– 
Dimarts 9: Ànimes del purgatori– Dime-
cres 10: Felisa Corpas Corpas (6è aniver-
sari)– Dijous 11: Maria Mercader Català– 
Divendres 12: – Dissabte 13: Josefina 
Ribas Palau; Eduardo Fernández Núñez i 
família; Francisco Quirós Aguilar. 
 

Diumenge 14: Pro populo; Ramon Mes-

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. 

Consell Parroquial 

 

Dilluns 8 d’octubre a les 

20’15h, reunió del Consell 

Parroquial a la rectoria 

 

Recés d’inici de curs dels Cate-

quistes 

 
Com és tradi-

cional, els 

ca tequ is tes 

es van trobar 

a l’inici de 

curs a l’esglé-

lésia de Sant 

Salvador de Mar. Enguany, va ser el 

dijous 27 de setembre a la tarda. El rec-

tor, Mn. Norbert Miracle, va fer una re-

flexió a partir de la carta que el papa 

Francesc ha enviat a un nombrós grup 

de catequistes reunit a Roma en la qual 

el papa 

els recor-

da que el 

seu mi-

nisteri és 

una mis-

sió al 

servei de 

la Parau-

la de Déu. Ser catequista és una voca-

ció i per això diem que «Som catequis-

tes» i no «fem de catequistes». Seguida-

ment van celebrar l’Eucaristia que va 

presidir per primer cop amb els cate-

quistes el vicari, Mn. Antonio Rodríguez.  

En aca-

bar van 

compartir 

una bona 

xocolata 

a la pla-

ça. 

Festa de la Mare de 

Déu del Pilar 

 
La missa principal se 

celebrarà les 11h en 

castellà. La imatge de 

la Mare de Déu serà al 

presbiteri.  

A la tarda hi haurà mis-

sa a les 19’30h en ca-

talà. 

Recordeu que no hi 

haurà missa a les 8h 

del matí. 

 

 


