INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS

FULL INFORMATIU

DISSABTE 18 DE FEBRER DE 2017.
20:00h. . Núria Roy Campderrós (Primer Aniversari), i el seu Pare Jaume.
DIUMENGE 19 DE FEBRER DE 2017: VII DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
9’00h. . José Arriaga. (22 Aniv.) Esposos Josep Rovira i Maria Gimeno. Maria Alcal
Gordo (un any).
12’30h. Jaume Fisas Ros i Ramón Fisas Ros. Juan Castaño (nieto) y Juan Castaño
(abuelo).
DILLUNS 20 DE FEBRER 2017.
20’00h.. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 21 DE FEBRER DE 2017.
20’00h. Goya Páramo (mare de la germana Carmen Sendino).
DIMECRES 22 DE FEBRER DE 2017. CÀTEDRA DE L’APÒSTOL SANT PERE.
17:30h. Rés del Rosari
20’00h. Goya Pàramo.
DIJOUS, 23 DE FEBRER DE 2017.
20’00h. Goya Páramo.
DIVENDRES 24 DE FEBRER DE 2017.
20h.
DISSABTE, 25 DE FEBRER DE 2017.
20h. Luis Vázquez Barrero (12 aniv.)
DIUMENGE 26 DE FEBRER DE 2017. VIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
9’00h
12’30h.

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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VII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

Avui, la Paraula de Déu, ens ensenya que la font original i la mesura de la
santedat són en Déu: «Sigueu perfectes com és perfecte el vostre Pare
celestial» (Mt 5,48). Ell ens inspira, i cap a Ell caminem. El camí es recorre sota
la nova llei, la de l'Amor. L'amor és el conductor segur dels nostres ideals,
expressats tan precisament en aquest cinquè capítol de l'Evangeli de sant
Mateu.
L'antiga llei del Talió del llibre de l'Èxode (cf. Ex21,23-35) —que va voler ser
una llei que evités les revenges despietades i restringir a “l’ull per ull”, el
desgreuge bèl·lic— és definitivament superada per la Llei de l'amor. En aquests
versicles se’ns lliura tota una Carta Magna de la moral creient: l'amor a Déu i al
proïsme.
El Papa Benet XVI ens diu: «Solament el servei al proïsme obre els meus ulls al
que Déu fa per mi i al molt que m'estima». Jesús ens presenta la llei d'una
justícia sobreabundant, ja que el mal no es venç fent més dany, sinó expulsantlo de la vida, tallant així la seva eficàcia contra nosaltres.
Per vèncer —ens diu Jesús— s'ha de tenir un gran domini interior i la suficient
claredat de saber per quina llei ens regim: la de l'amor incondicional, gratuït i
magnànim. L'amor el dugué a la Creu, perquè l'odi es venç amb amor. Aquest
és el camí de la victòria, sense violència, amb humilitat i amor joiós, ja que Déu
és l'Amor fet acció. I si els nostres actes procedeixen d'aquest mateix amor que
no defrauda, el Pare ens reconeixerà com els seus fills. Aquest és el camí
perfecte, el de l'amor sobreabundant que ens posa en el corrent del Regne, la
més fidel expressió del qual és la sublim manifestació del desbordant amor que
Déu ha vessat en els nostres cors pel do de l'Esperit Sant (cf. Rom 5,5).

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS
CATEQUESI DE PRIMERA
COMUNIÓ

REUNIÓ CORPUS
El proper, divendres, 24 de febrer, a les 18h, el mossèn Rafael es reunirà
per primera vegada amb el grup organitzador de la festa del Corpus Christi,
per tenir un primer contacte i començar a preparar i coordinar la processó,
catifes, grups, etc...

DEFUNCIONS
MISSA FAMILIAR:
El proper diumenge dia 19
Missa Familiar a les 12:30h.

hi ha la

CELEBRACIONS DE LA CENDRA:
Dimecres 1 de març, a l’hora de la catequesi farem amb els infants la
imposició de la Cendra. Els pares que ho desitgeu, també podeu participar
en la celebració de la Paraula.
El 27 i 28 de febrer no hi haurà catequesi.

CÀRITAS DIÒCESANA
En nom de Joan Torrents, director de Càritas Diocesana, i per acord del
Consell de Càritas Diocesana, us comparteixo que el proper dissabte 25 de
març de 9.30 a 13.30h a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat,
durem a terme una nova trobada de coordinadors de totes les Càritas
Parroquials i Interparroquials.

CATEQUISTES
El passat divendres les catequistes es reuniren per programar
la Missa Familiar i les activitats de la propera Quaresma. Així
mateix, els propers dies 27 i 28 de febrer participaran en les
jornades de formació de catequistes organitzades per
l’arxiprestat a Sant Vicenç dels Horts. Per això aquests dies no
hi haurà catequesi.

Aquest mes de febrer ens han deixat: Maria Rosa Vilardebó Vilaró, 89
anys + 3-2-2017, Gabriel Urrea Bosque, 88 anys +3-2-2017, Virginia
Vicens Solé, 90 anys +6-2-2017, Manuela González Río, 86 anys +102-2017, Fructuoso de Dios Ruiz, 87 anys +12-2-2017. Descansin en la
Pau del Senyor.

MANS UNIDES
El passat 12 de febrer hem celebrat 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).
A les col·lectes de les Misses
d’aquest passat cap de setmana
hem recollit 620€. Gràcies per la
vostra col·laboració.
El proper dissabte, 4 de març, a les
21h, celebrarem el “Sopar de la
Fam” al Patronat. Vindrà el Sr.
Josep Mª. Oró, en representació de
Mans Unides i ens parlarà d’uns
projectes a Colombia on ell ha estat
recentment.

