INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS

FULL INFORMATIU

DISSABTE 28 DE GENER DE 2017
20:00h. Pascual Alonso. Tercer aniversari. María Sánchez i Manel Pons. Rafael
Fuentes Soriano.
DIUMENGE 29 DE GENER DE 2017: IV DIUMENGE DE DURANT L’ANY
9’00h. Núria Roy Campderrós, pel seu pare Jaume, pels seus avis Josep Maria i
Soledat i Jaume i Teresa.
12’30h. Alegría Prado Coll.
DILLUNS 30 DE GENER 2017.
20’00H. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 31 DE GENER DE 2017.
20’00H. Alegría Prado Coll. (16 Aniv).
DIMECRES 1 DE FEBRER DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00H.
DIJOUS, 2 DE FEBRER DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 3 DE FEBRER DE 2017.
9H.
11H.
DISSABTE, 4 DE FEBRER DE 2017.
20h. Família Augé Bogoñà.
DIUMENGE 5 DE FEBRER DE 2017.
9’00H. Por todos los difuntos y en acción de gracias.
12’30h. Albert Segura Amat.

Parròquia de Sant
Mateu de Vallirana

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 .

C/ Església, 26. 08759 VALLIRANA.
Tel 936831194.
info@parroquiavallirana.com / www.parroquiavallirana.com
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IV DIUMENGE DE DURANT L’ANY

Avui llegim aquest Evangeli tan conegut per a tots nosaltres, però sempre tan
sorprenent. Amb aquest fragment de les benaurances, Jesús ens ofereix un
model de vida, uns valors, que segons Ell són els que poden fer-nos feliços de
veritat.
La felicitat, segurament, és la fita principal que tots cerquem en la vida. I si
preguntéssim a la gent com procuren esdevenir feliços, o on busquen la pròpia
felicitat, ens trobaríem amb respostes molt distintes. Alguns ens dirien que en
una vida de família ben fonamentada; d'altres, en tenir salut i treball; altres, en
gaudir de l'amistat i de l'oci..., i els més influïts potser per la societat
consumista, ens dirien que en tenir diners, en poder comprar el major nombre
possible de coses i, sobretot, en assolir ascendir a nivells socials més alts.
Aquestes benaurances que ens proposa Jesús no són, precisament, les que ens
ofereix el nostre món d'avui. El Senyor ens diu que seran «benaurats» els
pobres en l'esperit, els mansuets, els qui ploren, els qui tenen fam i set de
justícia, els misericordiosos, els nets de cor, els qui cerquen la pau, els
perseguits
per
causa
de
la
justícia...
(cf.
Mt
5,3-11).
Aquest missatge del Senyor és per als qui volen viure unes actituds de
despreniment, d'humilitat, de desig de justícia, de preocupació i interès pels
problemes del proïsme, i totes les altres coses les deixa en un segon pla.
Quant de bé podem fer pregant, o practicant alguna correcció fraterna, quan
ens critiquen pel fet de creure en Déu i pertànyer a l'Església! Ens ho diu
clarament Jesús en la darrera benaurança: «Feliços vosaltres quan, per causa

meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena
de calúmnies!» (Mt 5,11).

FESTA DE LA “CANDELERA”

Sant Basili ens diu que «no s'ha de tenir al ric per feliç solament per les seves
riqueses; ni al poderós per la seva autoritat i dignitat; ni al fort per la salut del
seu cos... Totes aquestes coses són instruments de la virtut per als qui les usen
rectament; però elles, en si mateixes, no contenen felicitat».

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.

El dijous 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
3 DE FEBRER, SANT BLAI

El proper divendres, 3 de febrer celebrem la festa de Sant
Blai. Seguint la tradició, a la Missa de les 20h, farem la
benedicció dels aliments. Sant Blai és el patró dels mals de la
gola.

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.

