INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS

DISSABTE 21 DE GENER DE 2017
20:00h. Esposos Vicente Martínez i Maria García. Juan Sabaté i Maria Guitart.
Difunts del Mas de les Fonts.
DIUMENGE 22 DE GENER DE 2017: III DIUMENGE DE DURANT L’ANY
9’00h.
12’30h. Enric Pallarés. Esposos Miquel Rosich i Consol Tres. Esposos Antonia Mata
i Josep Augé.
DILLUNS 23 DE GENER 2017.
20’00H. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 24 DE GENER DE 2017.
20’00H. Luis Fernández Santiago. Rosario Pérez Ortega.
DIMECRES 25 DE GENER DE 2017. CONVERSIÓ DE SANT PAU.
17:30h. Rés del Rosari
20’00H.
DIJOUS, 26 DE GENER DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 27 DE GENER DE 2017.
9H.
11H.
DISSABTE, 28 DE GENER DE 2017.
20h. Pascual Alonso.
DIUMENGE 29 DE GENER DE 2017.
9’00H.
12’30h. Alegría Prado Coll.

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

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 .

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

22-GENER-2017 - NÚMERO 98

III DIUMENGE DE DURANT L’ANY

Avui, Jesús ens dóna una lliçó de “santa prudència”, perfectament compatible amb l'audàcia i valentia. En efecte, Ell —que no tem proclamar la veritat— decideix retirar-se, en conèixer que
—tal com ja havien fet amb Joan Baptista— els seus enemics també volien matar-lo a Ell: «Vés-te'n d'aquí, que Herodes et vol matar» (Lc 13,31). —Si a qui passà fent el bé els seus
detractors intentaren fer-li mal, no t'estranyi que també tu pateixis persecucions, tal com ens ho anuncià el Senyor.
«Quan Jesús va saber que Joan havia estat empresonat, es retirà a Galilea» (Mt 4,12). Seria imprudent desafiar els perills sense un motiu proporcionat. Solament en l'oració discernim quan el
silenci o la inactivitat —deixar passar el temps— són símptomes de saviesa, o de covardia i manca de fortalesa. La paciència, ciència de la pau, ajuda a decidir amb serenor en els moments
difícils, si no perdem la visió sobrenatural.
«Jesús recorria tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del Regne i guarint entre el poble malalties i xacres de tota mena» (Mt 4,23). Ni les amenaces, ni la por al què
diran o les possibles crítiques poden fer-nos retrocedir de fer el bé. Els qui estem cridats a esdevenir sal i llum, operadors del bé i de la veritat, no podem cedir davant el xantatge de
l'amenaça, que tantes vegades no passarà de ser un perill hipotètic o merament verbal.
Decidits, audaços, sense cercar excuses per a posposar l'acció apostòlica per a “després”. Diuen que «el “després” és l'adverbi dels vençuts». Per això, sant Josepmaria recomanava «una
recepta eficaç per al teu esperit apostòlic: plans concrets, no d'avui en vuit, sinó d'avui a demà (...)».
Complir la voluntat de Déu, ser justos en qualsevol ambient, i seguir el dictamen de la consciència ben formada exigeix una fortalesa que hem de demanar per a tots, perquè el perill de la
covardia és gran. —Demanem a la nostra Mare del Cel que ens ajudi a complir sempre i en tot la voluntat de Déu, tot imitant la seva fortalesa al peu de la Creu.

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”.

FESTA DE LA “CANDELERA”

El dimarts 2 de febrer celebrem la festa de La Presentació del Senyor, més coneguda com “La Candelera”. En l’Eucaristia de les 20h. farem la
benedicció i processó de les candeles. Participem tots.

VIDA CREIXENT
El 2 de febrero a las 11:30 horas, festividad de la Candelaria y de nuestros patronos de Vida Creixent, Santos Simeón y Ana, y que a la vez
coincide con la Presentación del Niño Jesús en el templo. Celebraremos una Misa en la Iglesia Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de
Llobregat, presidida por nuestro obispo Mons. Agustí Cortés. Después de la celebración Eucarística, haremos un pica-pica, y a continuación
los que quieran participar celebraremos una comida comunitaria en el comedor del obispado.
REUNIÓ DE PARES.
Un cop passades les festes de Nadal toca pensar en les Primeres Comunions. Convoquem als pares de segon curs de catequesi a una reunió el
divendres, 27 de gener a les 9h del vespre a l’església parroquial.

