INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 11 DE MARÇ DE 2017.
20:00h. Esposos Francisco Boguñà i Francisca Sabat 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 Ruis (+ 12 de febrer).
DILLUNS 13 DE MARÇ 2017.
20’00h.. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 14 DE MARÇ DE 2017.
20’00h.
DIMECRES 15 DE MARÇ DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00h. Difunts de Ca l’Armengol Tres.
DIJOUS, 16 DE MARÇ DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 17 DE MARÇ DE 2017.
20h.
DISSABTE, 18 DE MARÇ DE 2017.
20h. Esposos Gabriel Nicolau i Pepeta Figueras. Esposos Josep Borrás i Neus
Sabat.
DIUMENGE 19 DE MARÇ DE 2017. III DIUMENGE DE QUARESMA. SANT
JOSEP.
9’00h. Família Arriaga Rocha. Josep Casas.
12’30h. Leandro Massana i Maria Tutusaus.

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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II DIUMENGE DE QUARESMA
Avui, camí de la Setmana Santa, la litúrgia de la Paraula ens mostra la
Transfiguració de Jesucrist. Tot i que en el nostre calendari hi ha una dia litúrgic
festiu reservat per aquest esdeveniment (el 6 d'agost), ara se'ns convida a
contemplar la mateixa escena en el seu íntim lligam amb els fets de la Passió,
Mort i Resurrecció del Senyor.
En efecte, s'acostava la Passió per a Jesús i sis dies abans de pujar al Tabor ho
va anunciar amb tota claredat: els havia dit que «calia que [Ell] anés a
Jerusalem i que patís molt de part dels notables, els grans sacerdots i els
mestres de la Llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar el tercer dia» (Mt
16,21).
Però els deixebles no estaven preparats per veure sofrir el seu Senyor. Ell, que
sempre s'havia mostrat compassiu amb els desvalguts, que havia tornat la
blancor a la pell macada per la lepra, que havia il·luminat els ulls de tants cecs,
i que havia fet moure membres esguerrats, ara no podia ser que el seu cos es
desfigurés a causa dels cops i les fuetades. I, amb tot, Ell afirma sense rebaixes:
«Calia que patís». Incomprensible! Impossible!
Malgrat totes les incomprensions, però, Jesús sap a què ha vingut a aquest
món. Sap que ha d'assumir tota la feblesa i el dolor que aclapara la humanitat,
per a poder-la divinitzar i, així, rescatar-la del cercle viciós del pecat i de la
mort, de tal manera que aquesta —la mort— vençuda, ja no tingui esclavitzats
els homes, creats a imatge i semblança de Déu.
Per això, la Transfiguració és una esplèndida icona de la nostra redempció, on
la carn del Senyor es mostra en l'esclat de la resurrecció. Així, si amb l'anunci

de la Passió provocà angoixa en els Apòstols, amb el fulgor de la seva divinitat
els aferma l'esperança i els anticipa el goig pasqual, encara que, ni Pere, ni
Jaume, ni Joan no sàpiguen ben bé què vol dir això de... ressuscitar d'entre els
morts (cf. Mt 17,9). Ja ho sabran!

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.
-----------------------------------------------------------------------------------DEFUNCIONS
Ens han deixat: Enriqueta Quiroga López, 89 anys, el dia 27-22917. Constància Gómez Bastida, 82 anys, el dia 2-3-2017.
Carmen Massana Rovira, 90 anys, el dia 5-3-2017. Araceli
Carrera Moro, 80 anys, el dia 9-3-2-2017. Descansin en la Pau
del Senyor.

PASTORAL DE LA SALUT
Aquesta setmana el mossèn Rafel i l’equip de Pastoral de la
Salut visitaran i celebraran la Missa a la Residència Alexia, el
dijous, 16 de març, a les 10:45h.

