INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 4 DE MARÇ DE 2017.
20:00h. Famílies Claverol Mestre i Català Domínguez. Pere Raventós Martí. Família
Augé Boguñà. Esposos Antonio Raventós i Teresa Alemany.
DIUMENGE 5 DE MARÇ DE 2017: I DIUMENGE DE QUARESMA.
9’00h. Antonia Bonilla Serrano (4 Aniv.) Familias Nieto Bonilla Serrano. Antonio
Galván (10 aniv). Josep Casas.
12’30h. Albert Segura Amat. Esposos Vicenç Massana i Felipa Navarro. Esposos Jesús
Gil i Remedios Noguera. Acció de gràcies a Santa Llúcia..
DILLUNS 6 DE MARÇ 2017.
20’00h.. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 7 DE MARÇ DE 2017.
20’00h.
DIMECRES 8 DE MARÇ DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00h.
DIJOUS, 9 DE MARÇ DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 10 DE MARÇ DE 2017.
20h.
DISSABTE, 11 DE MARÇ DE 2017.
20h. Esposos Francisco Boguñà i Francisca Sábat i Família Ausín. Difunts del Más de
les Fonts. Matrimoni Valentín Pérez i Cándida Sainz i José Luis Pérez i Enrique Salazar.
DIUMENGE 12 DE MARÇ DE 2017. II DIUMENGE DE QUARESMA.
9’00h
12’30h. Dionisia Moreno López i Fructuoso de Dios Ruíz (12 de febrer).

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 Les Misses del diumenge 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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I DIUMENGE DE QUARESMA
Avui celebrem el primer diumenge de Quaresma, i aquest temps litúrgic “fort”
és un camí espiritual que ens mena a participar del gran misteri de la mort i de
la resurrecció del Crist. Ens diu Joan Pau II que «cada any, la Quaresma ens
proposa un temps propici per tal d'intensificar la pregària i la penitència, i amb
vista a obrir el cor a l'acollida dòcil de la voluntat divina. Ella ens invita a
recórrer un itinerari espiritual que ens prepara a reviure el gran misteri de la
mort i resurrecció de Jesucrist, abans de res mitjançant l'escolta assídua de la
Paraula de Déu i la pràctica més intensa de la mortificació, gràcies a la qual
podem ajudar amb major generositat al proïsme necessitat».
La Quaresma i l'Evangeli d'avui ens ensenyen que la vida és un camí que ens ha
de portar al cel. Però, per tal d'ésser mereixedors d'ell, hem de ser provats per
les temptacions. «L'Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el
temptés» (Mt 4,1). Jesús volgué ensenyar-nos, en permetre ser temptat, com
hem de lluitar i vèncer en les nostres temptacions: amb la confiança en Déu i
en l'oració, amb la gràcia divina i amb la fortalesa.
Les temptacions poden ser descrites com els “enemics de l'ànima”. En concret,
es resumeixen i concreten en tres aspectes. En primer lloc, “el món”: «Digues
que aquestes pedres es tornin pans» (Mt 4,3). Suposa viure solament per a
tenir coses.
En segon lloc, “el dimoni”: «Si et prosternes i m'adores» (Mt 4,9). Es manifesta
en l'ambició de poder.
I, finalment, “la carn”: «Tira't daltabaix» (Mt 4,6), la qual cosa significa posar la
confiança en el cos. Tot això és millor expressat per sant Tomàs d'Aquino tot

dient que «la causa de les temptacions són les causes de les concupiscències:
el goig de la carn, l'afany de glòria i l'ambició de poder».

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------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,
abans de la Missa.



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.



Tots els diumenges de Quaresma, a les 12:30h
celebrem la Missa Familiar per als nens de catequesi i
les seves famílies.
-----------------------------------------------------------------------------------VIDA CREIXENT
El proper dimecres, 8 de març, a les 16:30h, tindrem la
reunió de “Vida Creixent”. Us animem a participar en
aquest moment de reflexió i de pregària que ens fa molt
de bé.

PASTORAL DE LA SALUT
Aquesta setmana el mossèn Rafel i l’equip de Pastoral de la
Salut visitaran i celebraran la Missa a les Residència Barcino,
el dilluns, 6 de març, a les 10h, i a la Residència del Mar, el
dijous 9 de març, a les 10h.

