INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 25 DE FEBRER DE 2017.
20:00h. Luis Vázquez Barrero.
DIUMENGE 26 DE FEBRER DE 2017: VIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
9’00h.
12’30h.
DILLUNS 27 DE FEBRER 2017.
20’00h.. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 28 DE FEBRER DE 2017.
20’00h.
DIMECRES 1 DE MARÇ DE 2017. DIMECRES DE CENDRA. QUARESMA.
17:30h. Rés del Rosari
20’00h.
DIJOUS, 2 DE MARÇ DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 3 DE MARÇ DE 2017.
20h.
DISSABTE, 4 DE MARÇ DE 2017.
20h. Pere Raventós Martí. Família Augé Bogoñà.
DIUMENGE 5 DE MARÇ DE 2017. I DIUMENGE DE QUARESMA.
9’00h
12’30h. Albert Segura Amat.

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
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VIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY
Avui, Jesús, tot usant metàfores preses de la natura pròpia del seu
entorn a les més fèrtils terres de la Galilea, on passà la seva infantesa
i adolescència —els lliris del camp i els ocells del cel—, ens recorda
que Déu Pare és provident i que, si vetlla per les seves criatures més
dèbils, molt més ho farà per als éssers humans, les seves creatures
predilectes (cf. Mt 6,26.30).
El text de Mateu és d'un tarannà alegre i optimista, on trobem un Fill
molt orgullós del seu Pare perquè aquest és provident i vetlla
constantment pel benestar de la seva creació. Aquest optimisme de
Jesús no solament ha de ser el nostre per tal que ens mantinguem
ferms en l'esperança —«No us preocupeu» (Mt 6,31)— quan
sorgeixen les situacions dures en les nostres vides. També ha de ser
un incentiu per a què nosaltres siguem providents en un món que
necessita viure el que és la veritable caritat, és a dir, la vivència de
l'amor en acció.
Sovint se'ns diu que hem de ser els peus, les mans, els ulls, les oïdes,
la boca de Jesús en mig del món, però, en el sentit de la caritat, la
situació és encara més profunda: hem de ser això mateix, però del
Pare provident dels cels. Els éssers humans estem cridats a fer
realitat aquesta Providència de Déu, sent sensibles i auxiliant els més
necessitats.

En paraules de Benet XVI, «els homes destinataris de l'amor de Déu,
esdevenen subjectes de la caritat, cridats a fer-se ells mateixos
instruments de la gràcia per a difondre la caritat de Déu i per a teixir
xarxes de caritat». Però també ens recordà el Sant Pare que la caritat
ha d'anar acompanyada de la Veritat que és el Crist, per tal que no
esdevingui un mer acte de filantropia, nu de tot sentit espiritual
cristià, propi dels qui viuen segons ens ensenyà el Mestre.



ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS



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.
Durant el matí, al Col·legi “Mare de Déu del Roser” tindrem
diferents celebracions amb els nens amb la imposició de la
cendra per començar la Quaresma.
A la parròquia, tindrem la celebració de la Missa amb imposició
de la cendra a les 20h.

ROMERIA A MONTSERRAT
Aquest any la Romeria a Montserrat serà el proper 18 de
març, dissabte. Més endavant us donarem més
informació però ja podeu començar a apuntar-vos a la
germana Isabel o al despatx parroquial, els dimecres, de
18:00h a 19:30h.







QUARESMA 2017
Tots els divendres de Quaresma, abans de la Missa, a
les 19:30h, hi haurà el Via Crucis.
Dimecres i dissabtes, a les 19:30h, resem les Vespres.
Dissabte, 4 de març, al Patronat, a les 9h del vespre,
Sopar de la Fam.
Diumenge, 12 de març, a les 17h. Cine Forum: Pel·lícula
“Si Dios quiere”. És una comèdia que explica la història
d’un noi que diu als pares que vol ser capellà i la reacció
contrària d’aquests.
Dissabte, 18 de març: Romeria a Montserrat. Ja us
podeu apuntar.
Diumenge, 2 d’abril, a les 5h de la tarda, Recés
Quaresmal de l’arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts, al
Col·legi Mare de Déu del Roser de Vallirana.

4 DE MARÇ, SOPAR DE LA FAM
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).
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.

