INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 11 DE FEBRER DE 2017.
20:00h. Difunts del Más de les Fonts. Joan Alfred Solsona (fa 15 dies).
DIUMENGE 12 DE FEBRER DE 2017: VI DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
9’00h. Marcelino Paredes. María Hernández. Josefa y Sara Torrecilla.
12’30h. Matrimoni Fossas Tanyà. María Antonia Muñoz.
DILLUNS 13 DE FEBRER 2017. SANT PAU MIKI I MÀRTIRS DEL JAPÓ.
20’00h.. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 14 DE FEBRER DE 2017.
20’00h. Matrimoni Caballero Nevado.
DIMECRES 15 DE FEBRER DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00h. Difunts de Ca l’Armengol Tres.
DIJOUS, 16 DE FEBRER DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 17 DE FEBRER DE 2017.
20h.
DISSABTE, 18 DE FEBRER DE 2017.
20h. Núria Roy Campderrós (Primer Aniversari), i el seu pare.
DIUMENGE 19 DE FEBRER DE 2017. VII DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
9’00h. José Arriaga. (22 Aniv.)
12’30h. Jaume Fisas Ros i Ramón Fisas Ros.

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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VI DIUMENGE DE DURANT L’ANY

AMB MOLT D’AGRAÏMENT!!
Ha passat la Candelera. Hem desfet el bonic pessebre
que ens acompanyat durant les dates del Nadal. És el
CINQUÈ any que, amb la il·lusió i esforç de molts
voluntaris i col·laboradors, hem pogut gaudir un any
més del pessebre a la nostra parròquia i que tot fentho, hem recordat i reviscut el naixement de Jesús, i
l’entorn del poble de Betlem (representat en les seves
figures)

Ens queda donar les gràcies a tothom:

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 .

A Mossèn Rafael que ens atès, escoltant i valorant el
projecte i el molt treball dels voluntaris, ens ajudat a
poder dur a terme el nostre Pessebre.
A la persona que ho planeja i modela cada any de una
manera diferent i a tots els voluntaris ,on bonament
amb la seva ajuda cadascú aportat el seu gra de sorra.
A les persones que han fet donació, comprant figures i
altres ornaments al llarg d’aquests cinc anys i als que
n’han deixat per poder engrandir-lo.
A les persones que en el seu donatiu anònim a la
caixeta, han col·laborat a les despeses del pessebre.
A totes les persones que han estimat amb la seva
valoració
d’agraïment
el
pessebre
a
la
parròquia,passant a veure’l i fent companyia en caliu
de germanor.
Als nens i nenes de catequesi i a tots els infants més
petits o més grans, que amb la seva mirada

il·lusionada expressaven la seva admiració envers el
pessebre.
A tots ells , sense voler deixar-nos ningú, moltes
gràcies!

Els aficionats pessebristes de la

parròquia

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS

L’ESPLAI A CASTELLNOU DE BAGES
Aquest cap de setmana, 18 i 19 de febrer, el GEP VALLIRANA, el Grup
d’Esplai de la Parròquia, té programada una sortida convivència de
monitors, nens i nenes i pares i mares al Bergadà, a la casa de colònies “La
Figuera” de Castellnou de
Bages, lloc on tenen previst
realitzar les colònies d’estiu
al mes d’agost.
El dissabte pujaran els
infants i els monitors i
realitzaran
activitats
per
grups, i el diumenge ben
d’hora, els pares i mares per
passar junts, conèixer la
casa i els entorns i participar
en algunes activitats. Mn.
Rafael pujarà el diumenge
per
acompanyar-los
i
celebrar l’eucaris-tia . Els desitgem que passin un bon cap de setmana, que
el temps els acompanyi i que s’ho passin d’allò més bé.

PASTORAL DE LA SALUT
Aquest dimarts dia 14 de febrer, a les 11h. celebrarem la eucaristia per
primera vegada amb el nostres germans i germanes del Centre de Día.

Agraïm la acollida i la col·laboració que han tingut amb la Pastoral de la
Salut de la nostra parròquia els responsables del Centre de Día.
Continuem amb les visites a les residències geriàtriques de Vallirana en
els temps forts litúrgics, Mn. Rafael acompanyarà a l’Equip de Pastoral de
la Salut, durant tot el més de març, (temps de quaresma) per les
residències del nostre poble.

REUNIÓ DEL CONSELL
El proper dijous, 16 de febrer, a les 20:45h, tindrem reunió del
Consell Parroquial per parlar entre d’altres temes de l’economia
de la parròquia, de les activitats quaresmals, Romeria de
Montserrat, etc...

CÀRITAS
El proper, dijous, 16 de febrer, a la parròquia de la Palma, a
les 20:30h, hi haurà una reunió per a tots els voluntaris de
Càritas.

MANS UNIDES
Aquest cap de setmana fem
la Campanya de Mans
Unides, la Col·lecta contra la
Fam en el Món. L’objectiu
aquest any es construir una
escola de primària a Bodmal,
Sambalpur (Odisha –Índia).

Les col·lectes de les Misses d’aquest cap de setmana
estaran destinades a aquest objectiu.

