INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS

FULL INFORMATIU

DISSABTE 19 de NOVEMBRE DE 2016: Memòria de la Mare de Déu.
20’00H. Difunts Família Montané-Mas de les Valls./ Família Comajuncosas – Pujol.
DIUMENGE 20 de novembre de 2016: SOLEMNITAT DE CRIST REI DE L’UNIVERS.
09’00H.. Difunts Cándido Bardillo i Maria Alcala. / Por todos los difuntos y en acción
de gracias. / Emilio Pí Mitjan. (tres mesos).
12:30H.. En desagravi per una profanació en una església. / Mercé Segarra Massana.
Baldiri Roig Pasqual. José Vacas Ortún.
13:30H.. Baptisme de Leyre Rododo Sánchez.
DILLUNS 21 DE NOVEMBRE 2016: PRESENTACIÓ DE LA MARE DE DÉU.
20’00H. Litúrgia de la Paraula
DIMARTS 22 DE NOVEMBRE DE 2016: SANTA CECÍLIA.
20’00H.
DIMECRES 23 DE NOVEMBRE DE 2016:
20’00H. Per les germanes dominiques difuntes durant l’any.
DIJOUS, 24 DE NOVEMBRE DE 2016: SANT ANDREU DUNG-LAC I COMPANYS
MÀRTIRS.
20:00H. Per les germanes difuntes durant l’any.
DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE DE 2016:
20’00H.
DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE DE 2016.
20’00H.
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE 2016: DIUMENGE I D’ADVENT. DIUMENGE DE LA
PARAULA.
09’00H. Difunts Jaume Roy Eguiluz (1er Aniversari.). Jaume Roy Menal i família./
Esposos Josep Campderrós i Soledat Salvans i família.
12:30H. Pel Poble de Déu.
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SOLEMNITAT DE JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN

Avui, l'Evangeli ens fa aixecar els ulls cap a la creu on Crist agonitza en el Calvari.
Hi veiem el Bon Pastor que dóna la vida per les ovelles. I, al cap damunt hi ha un
rètol on es llegeix: «Aquest és el rei dels jueus» (Lc 23,38). Aquest que sofreix
horrorosament i que està tan desfigurat en el seu rostre, és el Rei? És possible?
Ho comprèn perfectament el bon lladre, un dels dos ajusticiats a banda i banda
de Jesús. Li diu amb fe suplicant: «Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu
Regne» (Lc 23,42). La resposta de Jesús és consoladora i certa: «T'ho asseguro:
avui

seràs

amb

mi

al

paradís»

(Lc

23,43).

Sí, cal que confessem que Jesús és Rei. “Rei” amb majúscules. Ningú no estarà
mai a l'alçada de la seva reialesa. El Regne de Jesús no és d'aquest món. És un
Regne on s'entra per la conversió cristiana. Un Regne de veritat i de vida, Regne
de santedat i de gràcia, Regne de justícia, d'amor i de pau. Un Regne que surt de

HORARI DE MISSES

la

Sang

i

l'aigua

que

brollaren

del

costat

de

Jesucrist.

DIES D’ENTRE SETMANA:
Dilluns: Litúrgia de la Paraula i Comunió, a les 20’00h.
Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres, a les 20’00h.

El Regne de Déu era un tema primordial en la predicació del Senyor. No cessava

DISSABTES I VIGÍLIES: a les 20’00h.
DIUMENGES I FESTIUS: a les 09’00 del matí i les 12:30h. del migdia

proclamar benaurats els pobres en l'esperit, perquè ells són els qui posseiran

CONFESSIONS:

de convidar tothom a entrar-hi. Un dia, en el Sermó de la muntanya, va
aquest

Regne.

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

DESPATX PARROQUIAL:

Orígenes, comentant la dita de Jesús «El Regne de Déu és enmig vostre» (Lc

Dimecres de 18’00 a 19’30h. Tel. 936831194 - 620648135

17,21), explica que qui suplica que el Regne de Déu vingui, ho demana rectament

d'aquell Regne de Déu que té dins d'ell, perquè neixi, fructifiqui i maduri. Afegeix
que «el Regne de Déu que hi ha dins nostre, si avancem contínuament, arribarà
a la seva plenitud quan s'hagi acomplert allò que diu l'Apòstol: que Crist, un cop
sotmesos els que li són enemics, posarà el Regne en mans de Déu el Pare, i així
Déu serà tot en tots». L'escriptor exhorta que diguem sempre: «Sigui santificat
el

vostre

nom,

vingui

a

nosaltres

el

vostre

Regne».

Visquem ja ara el Regne amb la santedat, i en donem testimoni amb la caritat
que autentifica la fe i l'esperança.

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS
TROBADA DE VISITADORS VOLUNTARIS DE
LA PASTORAL DE LA SALUT
Dissabte, 26 de novembre, a la Casa de l’Església, a partir de les 10h.
10h. Benvinguda del Sr. Bisbe.
10:30h. “La pràctica religiosa i la salut”. Té millor salut qui va a Missa?”
Fernando Trullols. Doctor en medicina.
11:40h. Descans i cafè.
12:00h. “Ecologia i salut. Aportacions de l’encíclica Laudato Si”. Albert
Manich. Doctor en Ciències Químiques. Investigador del CSCIC. Diaca.
13:10h. Presentació de la Campanya 2017: “Conversió i promoció de la
Salut integral”.
13:30h. Comiat.

NOTA INFORMATIVA “GRAN RECAPTE D’ALIMENTS” 2016

S’ha engegat una nova edició del Gran Recapte d’Aliments pels propers dies
25 i 26 de novembre de 2016.
El “Gran Recapte” suposa aconseguir aliments de primera necessitat pels
mesos de desembre, gener i febrer, període en que no disposem dels
aliments del Programa de la Unió Europea.
Per fer-ho possible es necessiten 17.000 persones voluntàries per cobrir
1.500 punts de recollida ubicats a tota la província de Barcelona.
Des del BANC DELS ALIMENTS , Entitat organitzadora del “Gran Recapte”
ens han sol·licitat la nostra col·laboració , fent difusió per la crida de
voluntaris per atendre els punts de recollida al nostre Municipi, ubicats en
els centres comercials de:
- BON AREA
- CAPRABO
- CONDIS
- MERCADONA
Les persones interessades poden fer-se voluntaris a través de:
info@voluntaris.granrecapte.com o bé contactant amb la Coordinadora
del Gran Recapte a Vallirana, la Sra. Quintina Bonilla, telèfon 699.96.55.80.
Esperem que us animeu i , entre tots, puguem participar d’aquest event
solidari tant important.
Moltes gràcies a tots !!!
CÀRITAS PARROQUIAL

SETMANA DE LA BÍBLIA I DIUMENGE DE LA PARAULA
Del 21 al 27 de novembre se celebra per primera vegada la Setmana
de la Bíblia, que culmina amb el Diumenge de la Paraula, coincidint
amb el 1r Diumenge de l’Advent i l’inici de l’any litúrgic.

