INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 10 DE SETEMBRE DE 2016: Dissabte de la XXIII setmana del T.O. / Beats Domènec
Castellet i Lluis Eixarc, preveres i màrtirs
12’00 i 16’00 Celebracions del sagrament del Baptisme de Thiago i Oliver
20’00 Dfts. del MAS DE LES FONTS / Dfts. de la família MANDOS –VIÑAS / Dfts. de la família
ROMERO – FERNÁNDEZ / Esposos GABRIEL Pi Nicolau i PEPETA Figueras Milà, 2n. aniv. / Esposos
JOAN Romagosa i MARIA Rovira / Esposos JOSEP Guitart i LLUÏSA Sancho / Esposos ANGELINA
Sancho, 3r. aniv. i ANTON Mallorca
DIUMENGE 11 DE SETEMBRE DE 2016: DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY
09’00 Dfts. de la família ARMENGOL – TRES / Por todos los difuntos i en acción de gracias
12’00 Pel Poble de Déu
DILLUNS 12 DE SETEMBRE DE 2016: Dilluns la XXIV setmana del T.O. / El Stsm. nom de Maria
20’00 Pels pobres i necessitats
DIMARTS 13 DE SETEMBRE DE 2016: Dimarts de la XXIV setmana del T.O. / St. Joan Crisòstom,
bisbe i doctor de l’Església
20’00
DIMECRES 14 DE SETEMBRE DE 2016: Dimecres de la XXIV setmana del T.O. / L’EXALTACIÓ DE
LA STA. CREU
20’00
DIJOUS 15 DE SETEMBRE DE 2016: Dijous de la XXIV setmana del T.O. / La M.D. dels Dolors
20’00 (no hi ha celebració de l’eucaristia, es farà una Litúrgia de la Paraula)
DIVENDRES 16 DE SETEMBRE DE 2016: Divendres de la XXIV setmana del T.O. / St. Corneli,
papa i St. Cebrià, bisbe i màrtir
20’00
DISSABTE 17 DE SETEMBRE DE 2016: Dissabte de la XXIV setmana del T.O. / St. Robert
Bel.larmino, bisbe i doctor de l’Església
11’30 Noces d’Or d’en JOSEP Martín i na MONTSERRAT Serra
20’00
DIUMENGE 18 DE SETEMBRE DE 2016: DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY
09’00 ANTONIO Bazán, 4r. aniv / Dfts. de la família BAZÁN PUEVA y família FUERTES / MARIA
Alcalá y CÁNDIDO Bardillo / PERE Vendrell i Font, 5è. aniv. / TON Fortuny / Por todos los

difuntos i en acción de gracias
12’00 Esposos ANGELINA Sancho, 3r. aniv i ANTON Mallorca

HORARI DE MISSES DEL MES D’AGOST
DIES D’ENTRE SETMANA:
Dilluns: Litúrgia de la Paraula i Comunió, a les 20’00h.
Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres, a les 20’00h.
DISSABTES I VIGÍLIES: a les 20’00h.
DIUMENGES I FESTIUS: a les 09’00 del matí i les 12’00h. del migdia

CONFESSIONS:
Mitja hora abans de les misses i/o en hores concertades.

DESPATX PARROQUIAL:
Dimecres de 18’00 a 19’30h.

FULL INFORMATIU
Parròquia de Sant
Mateu de Vallirana
C/ Església, 26. 08759 VALLIRANA.
Tel 936831194.
info@parroquiavallirana.com / www.parroquiavallirana.com
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DIUMENGE XXIV, TEMPS ORDINARI

Vint-i-quatrè diumenge - Temps Ordinari
1.

En arribar al terme de la nostra vida, tota persona humana, i també
nosaltres, ens trobarem cara a cara amb Déu.
Com ens imaginem aquesta trobada? Quina imatge ens hem fet de Déu?
No oblidem que, aquesta imatge, condicionarà la nostra fe i tota la nostra
vida. No viu igual aquell que pensa que Déu és un jutge implacable, que
aquell que creu que és un pare que ens estima. El primer, només es mourà
per por. L'altre en canvi, s'esforçarà per ser fidel, com a resposta a l'estimació
que Déu li té. I aquesta imatge de Déu també condicionarà tota la nostra
conducta envers els altres. Aquell que considera Déu un jutge, té tendència
a ser una persona dura i exigent. Qui el
considera un pare bo, té molta més
comprensió amb les persones que l'envolten.
Qui té raó? Com és realment Déu?
2. Nosaltres, a Déu, no l'hem vist mai. Però
n'hi ha un que sap perfectament com és:
aquest és Jesús, el Fill de Déu. I Ell, a
l'evangeli d'avui, ens dóna un tret essencial del
nostre Déu: és aquell que busca ovelles
perdudes i que s'alegra quan les troba. És
aquesta la imatge que tinc de Déu? Fixem-nos
quina diferència hi ha entre la concepció de
Déu dels antics i la que ens presenta Jesús.
A la primera lectura, hem vist com Déu
s'indignava amb el seu poble perquè li ha estat
infidel. I és Moisés, amb el seu clam ple d'amor i de tendresa, qui aconsegueix
el perdó. És una imatge imperfecta de Déu. A l'evangeli, en canvi, no és així:
és Déu mateix qui està preocupat per aquells que s'han allunyat, i és Ell
mateix qui pren totes les iniciatives per recuperar-los. No és el jutge que
condemna, ni l'amo que espera que li demanin clemència. Sinó que és aquell
que està preocupat perquè ha perdut una cosa que li interessava molt, i farà
tots els impossibles per aconseguir retrobar-la.

3. Sempre sorprèn, quan llegim aquest evangeli, l'expressió, que en el cel hi
haurà gran alegria per "un sol" pecador convertit. Nosaltres podríem pensar
que l'èxit es donaria, si es convertissin "molts" Jesús, en canvi, només parla
de la conversió "d'un sol" pecador. Això ens fa veure que cada un de nosaltres
val immensament als seus ulls: som el seu "tresor". Val la pena que ens
deixem impactar per aquestes imatges tan expressives de l'evangeli, perquè
l'ovella perduda puc ser jo, pots ser tu, podem ser qualsevol de nosaltres.
Això ens hauria de fer reflexionar. Quan prenem consciència d'haver
caigut, hauríem d'estar convençuts que, si ens convertim, hi haurà gran
alegria al cel, aquesta immensa alegria que ens parla l'evangeli.
Hi pensem en això?
4. Sens dubte que tots som pecadors. Però, com deia un sant baró: "Sóc una
calamitat; però una calamitat molt estimada de Déu". Tots nosaltres som
ovelles perdudes, monedes que Déu cerca escombrant fins el darrer racó de
la casa. I ho fa perquè ens estima, perquè ens vol al seu costat. Perquè sap
que és l'únic lloc on nosaltres hi trobarem la pau, l'esperança i l'estimació que
tant necessitem.
Per això, quan ens convertim, no sols hi ha alegria al cel: també n'hi ha, i
molt gran, al nostre cor. Només podem ser feliços prop del Senyor. Una
alegria que regenera i transforma la nostra vida. Ho hem vist en sant Pau,
que, de gran pecador es va transformar en el més gran apòstol de Jesucrist.
Tant de bo que la nostra resposta siguin aquells sentiments de penediment
que expressava el Salm que hem escoltat: "Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant". "Vós que sou tan bo, esborreu les meves faltes". "Déu
meu, creeu en mi un cor ben pur". Aquest Salm 50 del salteri, l'hauríem de
llegir sovint. Ens faria bé. Reflexionem-hi.

ACTIVITATS PARROQUIALS
PER LA FESTA MAJOR,
VOLS CANTAR A LA CORAL
PARROQUIAL?
Com tots sabeu, actualment no hi ha coral
parroquial, ni grup de música que animi amb
els seus cants les celebracions litúrgiques de
la parròquia. Conscients d’aquesta mancança,
en el darrer Consell Pastoral, a l’hora de
preparar la festa de Sant Mateu, un grupet petit
de l’antiga coral es va oferir a cantar i animar
la celebració, però necessita ajuda. Per això us
demanem a tots els qui us agradaria cantar i
participar que us animeu i junt amb ells formar
una coral per aquests dia. Per tal de fer-ho bé, s’ha d’assajar una mica i s’ha
pensat en el dilluns dia 19 al vespre, però ja es confirmarà el dia i l’hora.
Apunteu-vos i participem tots, que farem una gran Festa Major!

=============================================

ANUNCIS BREUS
- Telèfon Mòbil de la Parròquia: Per facilitar l’atenció a les persones,
(principalment les urgències) s’ha contractat el telèfon mòbil 620 64 81 35
al qual el podeu trucar sempre que no us responguin al Despatx Parroquial.
- Excursió de la Comunitat de Religioses i Mn. Francesc: Aprofitant
les vacances, el proppassat 31 d’agost, les germanes dominiques i Mn.
Francesc van fer una excursió a Calafell, per gaudir d’un dia de germanor. Va
ser una sortida esplèndida, gaudint del mar, la natura i una bona taula.

