INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 25 DE MARÇ DE 2017. L’ANUNCIACIÓ DEL SENYOR.
20:00h. Carlos Roig i Ana Romero.
DIUMENGE 26 DE MARÇ : III DIUMENGE DE QUARESMA. SANT JOSEP.
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.
DILLUNS 27 DE MARÇ 2017.
20’00h.. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 28 DE MARÇ DE 2017.
20’00h.
DIMECRES 29 DE MARÇ DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00h.
DIJOUS, 30 DE MARÇ DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 31 DE MARÇ DE 2017.
20h. Germán Campos de la Cruz ( 1 any).
DISSABTE, 1 D’ABRIL DE 2017.
20h. Jordi Augé Boguñà. Joaquim Villegas Moreno (1 any).
DIUMENGE 2 D’ABRIL DE 2017. V 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 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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IV DIUMENGE DE QUARESMA
Avui, quart diumenge de Quaresma —anomenat diumenge “alegreu-

vos”— tota la litúrgia ens convida a experimentar una alegria
profunda, una joia gran per la proximitat de la Pasqua.
Jesús va ser causa d'una gran alegria per aquell cec de naixement a
qui atorgà la vista corporal i la llum espiritual. El cec cregué i rebé la
llum del Crist. En canvi, aquells fariseus, que es creien en la saviesa i
en la llum, romangueren cecs per la seva duresa de cor i pel seu
pecat. De fet, «no es van creure que aquell home hagués estat cec i
hagués arribat a veure-hi» (Jn 9,18).
Que n'és de necessària la llum de Crist per a veure la realitat en la
seva veritable dimensió! Sense la llum de la fe seríem gairebé cecs.
Nosaltres hem rebut la llum de Jesucrist i cal que tota la nostra vida
sigui il·luminada per aquesta llum. Més encara, aquesta llum ha de
resplendir en la santedat de la vida per atraure'n molts que encara la
desconeixen. Tot això suposa conversió i creixement en la caritat.
Especialment en aquest temps de Quaresma i en aquesta darrera
etapa. San Lleó el Gran ens exhorta: «Si bé tot temps és bo per a
exercitar-se en la virtut de la caritat, aquests dies de Quaresma ens
hi conviden de manera més urgent».
Només una cosa ens pot apartar de la llum i de l'alegria que ens dóna
Jesucrist, i aquesta cosa és el pecat, el voler viure lluny de la llum del

Senyor. Malauradament, molts —a vegades nosaltres mateixos— ens
endinsem en aquest camí tenebrós i perdem la llum i la pau. Sant
Agustí, partint de la seva pròpia experiència, afirmava que no hi ha
res més infeliç que la felicitat d'aquells que pequen.
La Pasqua és propera i el Senyor vol comunicar-nos tota l'alegria de
la Resurrecció. Disposem-nos per acollir-la i celebrar-la. «Vés a
rentar-te» (Jn 9,7), ens diu Jesús... A rentar-nos en les aigües
purificadores del sagrament de la Penitencia! Hi retrobarem la llum i
tota l'alegria i complirem la millor preparació per a la Pasqua.

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, 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.
------------------------------------------------------------------------------------

COL·LECTA PEL SEMINARI
La col·lecta extraordinària de la setmana passada, DIA DEL
SEMINARI, ha estat de 315 euros. Moltes gràcies per la vostra
generositat.

TROBADA ARXIPRESTAL DE FAMÍLIES
Aquest dissabte 25 de març se celebra la Primera Trobada
Arxiprestal de Famílies, 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 en
participen 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 “Fátima”, el
dimarts, 28 de març, a les 10:30h. El dimecres 29, la missa se
celebrarà a la Residència “Petit Hostalet”.

