INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 14 DE GENER DE 2017
20:00h.
DIUMENGE 15 DE GENER DE 2017: II DIUMENGE DE DURANT L’ANY
9’00h.
12’30h. Difunts de Ca l’Armengol Tres. Pepita Augé Massana (tercer aniv.)
13’30h. Baptisme de la nena Anna Hilari López.
DILLUNS 16 DE GENER 2017.
20’00H. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 17 DE GENER DE 2017. SANT ANTONI ABAT.
20’00H.
DIMECRES 18 DE GENER DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00H.
DIJOUS, 19 DE GENER DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 20 DE GENER DE 2017. SANT SEBASTIÀ.
9H.
11H.
DISSABTE, 21 DE GENER DE 2017.
20h.
DIUMENGE 22 DE GENER DE 2017: EL BAPTISME DEL SENYOR.
9’00H.
12’30h.

HORARI DE MISSES

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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VOT DE POBLE A SANT SEBASTIÀ

El 20 de gener Vallirana està de festa! No hi ha festa més pròpiament
valliranenca que la de Sant Sebastià.
Seguint una tradició secular Vallirana celebra Sant Sebastià, com ho
prometé solemnement en Vot de Poble. Vers l'any 1854 una pesta de
còlera que saccejava el país va arribar a Vallirana. El poble va demanar a
Sant Sebastià la seva protecció i féu Vot de Poble. Per Vot de Poble
s'entén una prometença col.lectiva, que es feia de forma solemne i
pública, mitjançant la qual Vallirana va decidir en aquesta època difícil de
la seva història, posar-se sota la protecció de Sant Sebastià. A partir del
moment de la promesa, cada any, en la mateixa data, es recorda el fet i
es renova el vot.
A Vallirana, doncs, el Vot de Poble està vinculat a l'epidèmia de còlera que
feia estralls en la primera meitat del segle XIX. Eren temps d'epidèmies i
pesta, temps de dol i misèria. Segons les cròniques de l'època, al poble
cada dia morien entre 15 i 20 persones; només en un sol dia al carrer de
l'Església en van morir 5. La situació era molt greu.

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

CONFESSIONS:
Mitja hora abans de la Missa del divendres i/o en hores concertades.

DESPATX PARROQUIAL:
Dimecres de 18’00 a 19’30h. Tel. 936831194 .

Fou el 20 de gener de 1855 que es demanà la protecció de Sant Sebastià.
El poble es veié alleujat d'aquesta malaltia, i en agraïment s'instituí
solemnement el Vot de Poble, barreja de compromís, agraïment i súplica.
Cada any, doncs, en aquesta diada, es recorda aquest episodi de dol,
misèria i sofriment, però també de fe i de goig per la malaltia vençuda. El
Vot de poble és aquesta barreja de fe i de festa que ultrapassa persones i
famílies per abastar tot el nostre poble.

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS

HORARIS DE VISITA DEL PESSEBRE
Festius: Abans i després de les misses.
Laborables: Dilluns, dimarts i dimecres de 5h a 7h de la tarda (fins
que comencin les vacances escolars). Després serà els dijous i
divendres de 6h a 8h de la tarda, i fins al 5 de febrer.

PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Del 18 al 25 de gener cada any les esglésies i confessions
cristianes celebren la Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. Però, ben mirat, cada dia, a l’Eucaristia, demanem
aquesta unitat. Al ritu de la pau, el mossèn demana a Jesucrist
que no es fixi en els pecats que hem comès, sinó en la fe de
l’Església, i ens doni aquella pau i aquella unitat que ell mateix
va demanar. Igualment, a més d’invocar l’Esperit Sant perquè
transformi el pa i el vi en el Cos i en la Sang de Crist, el mossèn,
a les diverses pregàries eucarístiques, també demana que
l’Esperit “uneixi en un sol cos els qui participem del Cos i de la
Sang de Crist”, que “siguem un sol cos i un sol esperit”, “que

reunits en un sol cos per l’Esperit Sant, siguem una víctima viva
en Crist”.

Cada dia, doncs, en aquest Octavari per la Unitat en les nostres
celebracions i a casa tindrem ben present aquesta intenció. Amb
Jesús pregarem: “que tots siguin u”

ACTES DE CULTE AMB MOTIU DE SANT SEBASTIÀ
DIVENDRES, DIA 20
 A les 09:00h. Celebració de la Eucaristia amb la benedicció i
lliurament dels panets de Sant Sebastià
 A les 10:00h. al Cementiri Municipal. Pregària en memòria dels
socis i simpatitzant de la Penya Blaugrana de Vallirana.
 A les 11:00h. Ofici Solemne presidit per Mn. Rafael Vilaplana
Moltó, rector de la nostra parròquia. Predicarà l’homilia Mn.
Ricard Hernández, antic rector de Cervelló i actual rector de
Castellbisbal i El Papiol.
Durant la celebració tindrà lloc la “Renovació del Vot de
Poble”. Enguany a càrrec del Grup de teatre del Casino de
Vallirana. La veneració de les relíquies de St. Sebastià; i la benedicció
i lliurament i venda dels panets.
També, en finalitzar l’Eucaristia, al carrer de l’església, davant
la imatge de St. Sebastià, la Cobla Baix Llobregat ens oferirà unes
peces en honor del nostre Sant, i seguidament “Traca i Cercavila”
vers el “Casino” per gaudir d’una ballada de sardanes. Tot això
organitzat per “Espigues d’Or” amb la col·laboració de la Regidoria
de Cultura.
GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ:
 El dia de la festa, la Junta de la Germandat, participarà el l’Ofici
amb la seva bandera. Els felicitem per la labor social que
continuen fent entre nosaltres.
DILLUNS, DIA 23
 El dilluns, dia 23, a les 20h. del vespre, celebrarem la “Missa
de Difunts” pregant per tots els valliranencs que ens han
deixat, d’ençà la celebració de St. Sebastià de l’any passat
2016.
37 ANYS DE LA PENYA BLAUGRANA DE VALLIRANA
 Felicitem cordialment als membres d’aquesta Entitat SocialEsportiva pel seu aniversari i preguem per tots aquells que
formaren part i que ens han deixat.
US ESPEREM A TOTS, FEM FESTA, FEM POBLE

