INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 15 D’ABRIL DE 2017.
22:00h. Solemne Vetlla Pasqual.
DIUMENGE 16 D’ABRIL DE 2017 : DIUMENGE DE PASQUA
12’30h. Difunts de Ca l’Armengol Tres. Famílies Martí Vizcarri, Vizcarri
Santamaria, Vizcarri Gali, Solano Garrote, Llauradó Garrote.
DILLUNS DE PASQUA 17 D’ABRIL DE 2017.
10:00h. Missa de l’octava de Pasqua.
DIMARTS DE PASQUA 18 D’ABRIL DE 2017.
20’00h.
DIMECRES DE PASQUA 19 D’ABRIL DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00h.
DIJOUS DE PASQUA, 20 D’ABRIL DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES DE PASQUA 21 D’ABRIL DE 2017.
20:00h.
DISSABTE DE PASQUA, 22 D’ABRIL DE 2017.
20h. Familia Mandos Viñas. Familia Romero Fernández. Esposos Enric
Bartrolí-Montserrat Carbó. Rafael Fuentes Soriano i familia.
DIUMENGE 23 D’ABRIL DE 2017. DIUMENGE II DE PASQUA. SANT JORDI.
9:00h.
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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DIUMENGE DE PASQUA DE RESURRECCIÓ
Avui «és el dia en què ha obrat el Senyor», anirem cantant al llarg de

tota la Pasqua. I és que aquesta expressió del Salm 117 inunda la
celebració de la fe cristiana. El Pare ha ressuscitat el seu Fill Jesucrist,
l'Estimat, Aquell en qui es complau perquè ha estimat fins a donar la
seva vida per tots.
Visquem la Pasqua amb molta alegria. Crist ha ressuscitat: celebremho plens de joia i d'amor. Avui, Jesucrist ha vençut la mort, el pecat,
la tristesa... i ens ha obert les portes de la nova vida, l'autèntica vida,
la que l'Esperit Sant va donant-nos per pura gràcia. Que ningú no
estigui trist! Crist és la nostra Pau i el nostre Camí per sempre. Ell
avui «manifesta plenament l'home al mateix home i li descobreix la
seva vocació altíssima» (Concili Vaticà II, Gaudium et Spes 22).
El gran signe que avui ens dóna l'Evangeli és que el sepulcre de Jesús
està buit. Ja no hem de buscar entre els morts Aquell que viu, perquè
ha ressuscitat. I els deixebles, que després el veuran Ressuscitat, és a
dir, l'experimentaran viu en un encontre de fe meravellós, capten
que hi ha una buidor en el lloc de la seva sepultura. Sepulcre buit i
aparicions seran els grans senyals per a la fe del creient. L'Evangeli
diu que «va entrar també l'altre deixeble, que havia arribat primer al

sepulcre, ho veié i cregué» (Jn 20,8). Va saber captar per la fe que
aquella buidor i alhora aquell llençol d'amortallar i aquell mocador
ben plegats eren petits senyals del pas de Déu, de la vida nova.
L'amor sap captar allò que d'altres no capten, i en té prou amb petits
signes. «El deixeble que Jesús estimava» (Jn 20,2) es guiava per
l'amor que havia rebut de Crist.

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS
--------------------------------------------------------------------------------------------

CÀRITAS PARRÒQUIAL
ACOLLIDA: Els dijous, com sempre (quinzenalment) de 6 a 7 de la
tarda als Locals Parroquials. El proper dia serà el dimecres dIa 20
d’abril.
ALIMENTS: Podeu fer les vostres aportacions tots els dies
d’acollida. També a l’hora de les misses. Gràcies pels vostres
donatius i aportacions.

Els col·laboradors de la
parròquia: membres del Consell
Parroquial; Catequistes; Pastoral
de la Salut; Càrites; Litúrgia;
manteniment del Temple; Vida
Creixent;Grup
de
pregària;
Economia; Benefactors, Mn.
Manel Duaso
i Mn. Rafael
Vilaplana, el vostre rector, us
desitgem a tots, moltes felicitats
en LA PASQUA DEL SENYOR
RESSUSCITAT.
Que Jesús us ompli d’alegria i
pau; beneeixi les vostres famílies
i les vostres llars, i us doni l’esperança de la Resurrecció.

¡BONA PASQUA,
EN EL SENYOR RESSUSCITAT!
SORTIDA ARXIPRESTAL A VIC. 1 DE MAIG. PREU:40€.
PODEU APUNTAR-VOS A LA GERMANA ISABEL.

- Obres de manteniment a l’Església:

VIDA CREIXENT i PATORAL DE LA SALUT
Igualment, els grups de Vida Creixent i Pastoral de la Salut,
reprenen les seves activitats d’atenció als nostre germans. Vida
Creixent el dimecres 19 d’abril a les 16:30h i la Pastoral de la Salut,
en les visites a les Residències Geriàtriques i als nostres germans
malalts i/o impedits.

Com podeu apreciar, hem fet algunes millores a l’església. Amb
motiu de les pintades que van fer a l’exterior, l’Ajuntament va pintar
el mur de la rectoria i va tapar la pintada de la part de darrere. Així
mateix vam aprofitar per pintar de nou la porta de la façana principal
de l’església que estava en molt mal estat.
També hem fet millores en la sonorització de l’església, millora que és
ben evident. I hem posat també altaveus a la capella del Santíssim.
Per acabar, aquesta Setmana Santa estrenem les estacions del Via
Crucis que han estat restaurades amb molt bon gust, i que tornaran al
seu lloc original. Gràcies per la col·laboració dels encarregats i
benefactors.

