INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 17 DE SETEMBRE DE 2016: Dissabte de la XXIV setmana del T.O. / Sta. HILDEGARDA,
verge i doctora de l’Esglesia i 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 MARIA Alcalà
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 / EMILIO Pi Mitjans, 1r. mes / JAUME Rosich Tres
12’00 Esposos ANGELINA Sancho, 3r. aniv i ANTON Mallorca
DILLUNS 19 DE SETEMBRE DE 2016: Dilluns la XXV setmana del T.O. / Sta. MARIA DE
CERVELLÓ, verge
20’00 Litúrgia de la Paraula
DIMARTS 20 DE SETEMBRE DE 2016: Dimarts de la XXV setmana del T.O. / St. Andreu Kim
Taegon, prevere i St. Pau Chong Hasang, i companys, màrtirs
20’00

DIMECRES 21 DE SETEMBRE DE 2016: Dimecres de la XXV setmana del T.O. /
SANT MATEU, Apòstol i Evangelista. Patró de Vallirana i de la nostra
Parròquia. Festa Major
09’00
11’00 MATEU Roig
DIJOUS 22 DE SETEMBRE DE 2016: Dijous de la XXV setmana del T.O. /
20’00 per tots els difunts de Vallirana que ens han deixat en el darrer any
DIVENDRES 23 DE SETEMBRE DE 2016: Divendres de la XXV setmana del T.O. / St. Pius de
Pietrelcina, prevere
20’00
DISSABTE 24 DE SETEMBRE DE 2016: Dissabte de la XXV setmana del T.O. / St.
20’00 JAUME Roy Menal, 1r. aniv. i la seva filla NURIA Roy Campderrós en el 7è. mes i família/
DIUMENGE 25 DE SETEMBRE DE 2016: DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY
09’00

12’00 TONI Massana Pascual, +19/08 als 45 anys / PAU Banet i MERCÈ Boguñà

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 XXV, TEMPS ORDINARI

Vint-i-cinquè diumenge - Temps Ordinari
1. Jesús, al final de l'evangeli que acabem d'escoltar, ens ha dit aquestes
paraules: "Ningú no pot servir dos amos". És una afirmació molt assenyada
que ens ha de fer reflexionar.
Nosaltres, per tenir pau, per viure amb esperança, per ser cristians de
debò, necessitem unitat interior. Qui té el cor i els pensaments dividits, no
progressa, no viu feliç. Tots portem dins una energia interior que hem de
saber canalitzar vers una mateixa direcció, si no volem acabar destruint-nos
a nosaltres mateixos. Perquè només hi ha una felicitat i una veritat: la que
porta cap a Déu. Per tant, la gran pregunta que ens planteja l'evangeli d'avui
és: Quina orientació pren la nostra vida? La de cadascun.
2. Jesús completa la seva pregunta amb
aquestes paraules: "No podem ser servidors
de Déu i de les riqueses". Són dues coses
incompatibles.
Evidentment, tots nosaltres tenim riqueses,
és a dir, diners, qualitats, temps, influències...
Tot això són "riqueses" que hem rebut del
Senyor i que hem de saber utilitzar degudament. Però, de vegades, som incoherents.
La gran majoria de persones que tenen
com objectiu de la vida viure bé, passar-s'ho
bé, i saben perfectament com han d'utilitzar
tots els seus recursos per aconseguir aquesta
finalitat. Totes les seves energies, tot el seu
temps, totes les seves qualitats s'orienten a
guanyar diners o, com diuen, "a gaudir de la vida". Encara que aquesta
actitud porti a una buidor de cor, a una vida estèril, que no produeix autèntica
felicitat. Però, almenys, són coherents: utilitzem tots els seus recursos per
aconseguir l'objectiu que consideren prioritari en la seva vida.

3. Nosaltres, en canvi, diem que volem ser fidels al Senyor que ens crida a
estimar-lo i a estimar els altres i que ens crida també a anar construint un
món més d'acord amb el seu pla. I volem això perquè estem segurs que
aquesta orientació de la vida és l'única que té sentit, que omple el cor i que
ens porta cap a Déu, que és la font de l'autèntica felicitat. N'estem plenament
convençuts d'això. Però, llavors, la pregunta que ens podem fer és si som
coherents amb aquest plantejament. És a dir, què en faig del meu temps, de
les meves qualitats, dels meus diners? Em serveixen realment per acostarme cap a Déu?
Cal reconèixer amb humilitat que sovint donem la impressió que l'objectiu
de la nostra vida és el mateix que tenen els "homes del món". Per dir-ho en
frase evangèlica. No som coherents. Diem que volem ser "servidors de Déu",
però de fet, en la pràctica, som més aviat "servidors de les riqueses". Potser
per això no acabem de trobar la pau interior: tenim el cor dividit.
4. Recordem, per acabar, aquella frase enigmàtica que ens diu Jesús:
"Guanyeu-vos amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè quan
desaparegui, trobeu qui us rebi eternament a casa seva". Semblen paraules
enigmàtiques, però és molt clar el que el Senyor ens vol dir. Aquell
administrador, que l'únic que li interessava era viure bé, va fer servir els diners
per assegurar-se la vida.
Nosaltres, si de veritat el que ens interessa és l'amor i la vida de Déu, hem
d'utilitzar les nostres riqueses per guanyar-nos l'amistat dels amics del
Senyor. I aquests són, especialment, les persones necessitades, sigui d'ajut
econòmic, de companyia o d'afecte. Si dediquem el nostre temps, les nostre
energies, els nostres recursos econòmics, als qui ho necessiten, llavors "Déu
ens rebrà eternament a casa seva". Altrament, quedaríem fora.
A la llum de la Paraula de Déu que hem escoltat, tal vegada fora bo que
sabéssim buscar algun moment de serenor, de silenci interior - perquè llavors
se sent amb més claredat la veu de Jesús- i li preguntéssim que opina de la
nostra coherència. I escoltem la seva resposta sense por. Les seves paraules
no són mai portadores de tristesa, ni de desànim. Sinó de pau i d'esperança.
Reflexionem-hi.

ACTIVITATS PARROQUIALS
GRUP D’ORACIÓ I PREGÀRIA
Aquest proper dilluns, dia 19, inicia de nou els encontres després de les
vacances d’estiu el grup d’Oració, que porta la germana Asunción. Els
encontres seran com sempre a les 7 de la tarda en els locals parroquials i en
la capella del Santíssim.

PER LA FESTA MAJOR,
VINE A CANTAR EN LA CORAL PARROQUIAL
Si t’agrada cantar i vols fer-ho, vine aquest dilluns a les 9 del vespre i
participa en la coral el dia de St. Mateu. T’esperem per assajar i preparar la
Festa Major.

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

ANUNCIS BREUS
- Preparació de baptismes: Aquest dimarts dia 21 a les 20’30 del
vespre als locals parroquials.
- Pastoral de la Salut: Tornant a l’activitat normal de la pastoral parroquial.
El proper dimarts dia 28 visitarem la Residència Fàtima per saludar els
residents i celebrar l’eucaristia amb ells. En la Residència Fàtima, per acord
amb la direcció celebrem l’eucaristia un cop al mes, i son molts els residents
que participen activament. Agraïm Déu que amb ells puguem pregar a nostre
Sr. Jesucrist.

