INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS

FULL INFORMATIU

DISSABTE 3 DE DESEMBRE DE 2016: SANT FRANCESC XAVIER
20’00H. Difunts de la família Augé Bogunyà. Jaume Montané Más de les Valls (8é
aniversari). M. Carmen Aranda Bonilla.
DIUMENGE 4 DE DESEMBRE DE 2016: DIUMENGE II D’ADVENT.
09’00H.. María Vázquez Coronado (10é aniversari). Manuel Vázquez Vázquez (24),
Enrique Vázquez Vázquez (10), i difunts família Vázquez Vázquez.
12:30H.. Albert Segura Amat.
DILLUNS 5 DE DESEMBRE 2016
20’00H. Litúrgia de la Paraula
DIMARTS 6 DE DESEMBRE DE 2016
20’00H.
DIMECRES 7 DE DESEMBRE DE 2016
20’00H. Missa de Vigília de la Immaculada.
DIJOUS, 8 DE DESEMBRE DE 2016. FESTA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE
MARIA.
9’00H.
12’30H. Difunts. Maria Martí Vizcarri i els seus pares Josep i Maria. Famílies Vizcarri
Santamaria; Vizcarri Gali – Solano Tejedor i Llaurado Tejedor.
13’30h. Baptisme de Blanca.
DIVENDRES 9 DE DESEMBRE DE 2016:
20’00H.
DISSABTE, 10 DE DESEMBRE DE 2016.
20’00H. Difunts del Mas de les Fonts.
DIUMENGE 4 DE DESEMBRE 2016: DIUMENGE III D’ADVENT.
09’00H. Difunts de la família Armengol Tres. Manuel Villalba Soriano. (11 aniv)
12:30H.
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DIUMENGE II D’ADVENT

Avui, l'Evangeli de sant Mateu ens presenta Joan el Baptista, tot convidant‐nos
a la conversió: «Convertiu‐vos, que el Regne del cel és a prop» (Mt 3,2).
A ell hi anaven moltes persones tot cercant batejar‐se i «confessaven els seus
pecats» (Mt 3,6). Però enmig de tanta gent, Joan fixa la seva mirada en alguns
en particular, els fariseus i els saduceus, tan necessitats de conversió com
també obstinats en negar aquesta necessitat. A ells s'adrecen les paraules del
Baptista: «Doneu els fruits que demana la conversió» (Mt 3,8).
Havent ja començat el temps d'Advent, temps de joiosa espera, ens trobem
amb l'exhortació de Joan, que ens fa entendre que aquesta espera no
s'identifica amb el “quietisme”, ni s'arrisca a pensar que ja som salvats pel fet
de ser cristians. Aquesta espera és la recerca dinàmica de la misericòrdia de

HORARI DE MISSES
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 12:30h. del migdia

Déu, és conversió de cor, és recerca de la presència del Senyor que vingué, ve i
vindrà.
El temps d'Advent, en definitiva, és «conversió que passa del cor a les obres i,
conseqüentment, a la vida sencera del cristià» (Sant Joan Pau II).

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

Aprofitem, germans, aquest temps oportú que ens regala el Senyor per tal de

DESPATX PARROQUIAL:

renovar la nostra opció per Jesucrist, tot foragitant del nostre cor i de la nostra

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

vida tot allò que no ens permeti rebre'l adientment. La veu del Baptista segueix

ressonant en el desert dels nostres dies: «Prepareu el camí del Senyor, aplaneu
les

seves

rutes»

(Mt

3,3).

Així com Joan fou per al seu temps aquesta “veu que crida en el desert”, així
també els cristians som convidats pel Senyor a esdevenir veus que clamen als
homes l'anhel de vigilant espera: «Preparem els camins, ja s'apropa el salvador
i sortim, pelegrins, a l'encontre del Senyor. Veniu, Senyor, a alliberar‐nos, veniu
vós el vostre poble a redimir; purifiqueu les nostres vides i no tardeu en venir»
(Himne d'Advent de la Litúrgia de les Hores).

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS

CATECO

Si has fet la Primera comunió i vols continuar la
catequesi, i la teva formació com a cristià, vine a la Parròquia i
inscriu-te a CATECO tots els dijous de 18:30h a 19:30h.

RECAPTE D’ALIMENTS
Des del dia de la Immaculada fins al dia
de Nadal fem el tradicional recapte
d’aliments per als menjadors de Santa
Teresa de Calcuta a Barcelona. En
aquests dies de tant consumisme no
oblidem als més necesitats!

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE
El proper diumenge, 11 de desembre, III d’Advent, tindrà
lloc la inauguració i benedicció del Pessebre a la Missa de les
12:30h. Agraïm molt el treball i l’esforç que el grup
organitzador han fet per tenir-lo enllestit per aquesta data.

NOTA INFORMATIVA “GRAN RECAPTE D’ALIMENTS” 2016
RESULTATS DELS ALIMENTS RECOLLITS A VALLIRANA
El Resultat de la recollida d’aliments a Vallirana ha estat de 10.000 kg,
entre els quatre punts de recollida ubicats al nostre Municipi.
El “Gran Recapte” suposa aconseguir aliments de primera necessitat pels
mesos de desembre, gener i febrer, període en el qual no es reben aliments
del Programa de la Unió Europea, i poder fer arribar aquests aliments a qui
més ho necessita.
Els aliments recollits a tota la província de Barcelona, es centralitzen al
BANC DELS ALIMENTS de BARCELONA i són ells qui distribueixen aquest
aliments a les diferents Entitats Receptores, com és el cas de la nostra
Càritas Parroquial.
A Vallirana han col∙laborat com a voluntaris un total de 60 persones en
els 2 dies de recollida d’aliments.
A totes aquestes persones volem donar‐los les GRÀCIES, en nom de Càritas
Parroquial, i també en nom del Banc dels Aliments.
També el nostre agraïment a totes les persones que han contribuït amb la
seva aportació d’aliments.
Aquest any, també s’han afegit un grup d’alumnes de “ESO” del col∙legit
Verge del Roser, que han compartit durant unes hores l’experiència del
Voluntariat.
A ells, també, el nostre agraïment.
CÀRITAS PARROQUIAL

CONCERT DE NADAL MEMORIAL
AURELI VILA
DISSABTE, 17 DE DESEMBRE DE 2016
A LES 18H, A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
ORQUESTRA BARROCA DE BARCELONA

Festa de la immaculada
El dia 8 de desembre, festivitat de la Immaculada, les
Germanes Dominiques celebren la seva festa.
Les felicitem en el seu dia. Cada any al voltant d’aquesta festa
es reuneixen totes les germanes de la Congregació de
Catalunya per a renovar el seu compromís i la seva fidelitat i
entrega al Senyor i als germans. Moltes felicitats!!!

