INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 18 DE MARÇ DE 2017.
20:00h. Esposos Gabriel Nicolau i Pepeta Figueras. Esposos Josep Borrás i
Neus Sabat. Pepita Augé Massana.
DIUMENGE 19 DE MARÇ : III DIUMENGE DE QUARESMA. SANT JOSEP.
9’00h. Família Arriaga Rocha. Josep Casas.
12’30h. Leandro Massana i Maria Tutusaus. Cándido Bardillo. Christian
Michael Jucter Renteman i Oliva Fernández Férrez.
DILLUNS 20 DE MARÇ 2017.
20’00h.. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 21 DE MARÇ DE 2017.
20’00h.
DIMECRES 22 DE MARÇ DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00h.
DIJOUS, 23 DE MARÇ DE 2017.
20’00h. Esposos Antón Bonet i Maria Sagarra.
DIVENDRES 24 DE MARÇ DE 2017.
20h.
DISSABTE, 25 DE MARÇ DE 2017. L’ANUNCIACIÓ DEL SENYOR.
20h. Carlos Roig i Ana Romero.
DIUMENGE 26 DE MARÇ DE 2017. IV DIUMENGE DE QUARESMA.
9’00h. Núria Roy Campderrós, pel seu pare Jaume i pels seus avis Josep Maria
i Soletat i Jaume i Teresa. Marcelina Costa i Família Costa Prats.
12’30h.

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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III DIUMENGE DE QUARESMA – SANT JOSEP

Avui, com aquell migdia a Samaria, Jesús s'apropa a la nostra vida, a meitat del
nostre camí quaresmal, tot demanant-nos com a la Samaritana: «Dóna'm
aigua» (Jn 4,7). «La seva set material —ens comenta Joan Pau II— és signe
d'una realitat molt més profunda: manifesta el desig ardent que, tant la dona
amb la qui parla com els altres samaritans, s'obrin a la fe».
El Prefaci de la celebració eucarística d'avui ens dirà que aquest diàleg acaba
amb un intercanvi salvífic on el Senyor, «(...) quan va demanar a la Samaritana
aigua per beure, ja havia fet néixer en ella el do de la fe; i tingué una set tan
ardent de la fe d'aquella dona, que va encendre en el seu cor el foc de l'amor
diví».
Aquest desig salvador de Jesús esdevingut “set” és, avui dia també, “set” de la
nostra fe, de la nostra resposta de fe davant de tantes invitacions quaresmals a
la conversió, al canvi, a la reconciliació amb Déu i els germans, a preparar-nos
de la millor manera possible per a rebre una nova vida de ressuscitats en la
Pasqua que se'ns apropa.
«Sóc jo, el qui et parla» (Jn 4,26): aquesta directa i palesa confessió de Jesús
sobre la seva missió, cosa que abans no havia fet amb ningú, mostra igualment
l'amor de Déu que es fa més recerca del pecador i promesa de salvació que
saciarà abundosament el desig humà de la Vida vertadera. És així que, més
endavant en aquest mateix Evangeli, Jesús proclamarà: «Si algú té set, que
vingui a mi; el qui creu en mi, que begui. Perquè diu l'Escriptura: ‘Del seu
interior brollaran rius d'aigua viva’» (Jn 7,37b-38). Per això, el teu compromís

és avui sortir de tu mateix i dir als homes: «Veniu a veure un home que m'ha
dit...» (Jn 4,29).

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.



Dissabte, 18 de març: Romeria a Montserrat.



Diumenge, 2 d’abril, a les 5h de la tarda, Recés
Quaresmal de l’arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts, al
Col·legi Verge 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.
------------------------------------------------------------------------------------

CONSELL PARROQUIAL
El proper dijous, 23 de març, a les 20:45h, tindrem reunió del
Consell Parroquial per parlar sobre tot de la Setmana Santa i la
Celebració de la Pasqua.

SOPAR DE LA FAM
El passat 4 de març vam celebrar el Sopar de la Fam a la
nostra Parròquia. Vam tenir la visita del delegat de Mans
Unides, el Sr. Josep Maria Oró que ens va fer una xerrada molt
interessant de diversos projectes que te la ONG catòlica a
Colòmbia. També ens va dir unes paraules molt interessants
del procés de pau que s’està vivint a aquesta nació. Es varen
recollir 505€. Sumat a les col·lectes del diumenge fa un total de
1.125€. Gràcies a tots per la vostra col·laboració.
TROBADA ARXIPRESTAL DE FAMÍLIES
El proper dissabte 25 de març tindrà lloc la Primera Trobada
Arxiprestal de Famílies, que se celebrarà al Col·legi dels
Salesians de Sant Vicenç dels Horts, de 17 a 19:30h. Són
convidats els nens de la catequesi amb la seva família. De la
nostra parròquia anirem unes cinquanta persones comptant
nens, pares i catequistes.

RECÉS QUARESMAL
El proper diumenge, 2 d’abril, estem convocats al Recés
Quaresmal de l’arxiprestat. Serà al Col·legi de les Dominiques
de Vallirana, a les 17:30h. Ens parlarà el recentment nomenat
Vicari Episcopal de la Zona del Llobregat, mossèn Joan
Peñafiel.

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 “Font de
l’avi”, el dimarts, 21 de març, a les 10:30h.

