INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 13 DE MAIG DE 2017. MARE DE DÉU DE FÀTIMA.
20:00h. Difunts del Mas de les Fonts. Joan Canals i Antonia Font i Mariano
Canals.
DIUMENGE 14 DE MAIG DE 2017 : V DIUMENGE DE PASQUA.
09h. Piedad Sánchez Torres, Fernando Gómez Sánchez.
12’30h.
DILLUNS 15 DE MAIG DE 2017.
20:00h.
DIMARTS 16 DE MAIG DE 2017.
20’00h. Difunts de Ca l’Armengol Tres.
DIMECRES 17 DE MAIG DE 2017.
19:30h. Rés del Rosari
20’00h.
DIJOUS 18 DE MAIG DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 19 DE MAIG DE 2017.
20:00h.
DISSABTE 20 DE MAIG DE 2017.
20h.
DIUMENGE 21 DE MAIG DE 2017. VI DIUMENGE DE PASQUA.
9:00h. Núria Roy Campderrós, pel seu pare Jaume i pels seus avis Josep Maria
i Soledat i Jaume i Teresa.
12’30h. Primeres Comunions.

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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V DIUMENGE DE PASQUA.

LA PRIMERA COMUNIÓ
En aquests diumenges de primavera té lloc, a nombroses parròquies,
la celebració de les primeres comunions. Malgrat la creixent
secularització de la nostra societat, nens i nenes de tots els ambients
socials reben massivament el sagrament de l’Eucaristia. Una elevada
participació que pot ser positiva però que, com sabem, per a molts no
significa el que hauria de significar. Pares que no es preocupen
ordinàriament per la formació religiosa dels fills, que viuen aliens a
l’experiència religiosa en les seves vides, que no assisteixen
ordinàriament a l’Eucaristia dominical, que no celebren la seva fe ni
en comunitat ni en la intimitat, que no valoren la joiosa experiència de
l’encontre amb Jesucrist... es manifesten incondicionals a l’hora de
decidir que els fills prenguin la comunió: es dóna per descomptat
perquè és present en l’ambient social. Malgrat els lloables esfor- ços
de molts pares en un altre sentit, la gran majoria veuen el consumisme
irremeiablement associat a la primera comunió del fill, que així es
converteix en una ocasió per a l’ostentació i la despesa desorbitada.
Vestits caríssims -que no tenen cap relació amb el significat del
sagrament-, regals, grans àpats a restaurants, fotografies, vídeo, potser
també orquestra i ball... On queda el sentit religiós? En primer lloc, la

celebració de la primera comunió hauria de transmetre una
experiència joiosa de la presència de Déu entre nosaltres. Com salvar
aquest aspecte enmig de fotògrafs, nervis i assistents ocasionals?
Segon, no se li pot demanar tot a la parròquia. En la preparació
d’aquestes celebracions, hi haurien d’estar presents les comunitats
cristianes. I, sobretot, els pares, que som els primers educadors dels
fills, cosa que tenim molt clara quan es tracta de geografia, d’història
o de matemàtiques. No ens hauríem de desentendre d’una manera tan
notable del que es refereix a la fe, l’esperança i la caritat. Un suspens
provoca en la família una convulsió. A més, què passa l’endemà? És
necessari proporcionar al nen o la nena una continuïtat. És a dir, un
ambient proper en què pugui créixer la seva fe: grups de confirmació,
moviments, comunitats, grups parroquials, d’escola o d’institucions
religioses, que conflueixin en l’àmplia comunitat diocesana. I la
primera comunió és, sobretot, l’encontre amb Jesús, company de vida,
obert completament als germans. Que aquesta experiència s’obri camí
en els petits no és possible a través del malbaratament ostentós, sinó
d’una fe viscuda en familia.
MES DE MAIG MÉS DE LES FLORS, MES DE MARIA

És tradició dedicar el
més de maig a la
Mare de Déu. Us
recordem que tots els
dimecres, abans de la
Missa, a les 19:30 hi ha
el rés del Sant Rosari.

VIDA PARROQUIAL

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte, 13 de maig, a les 12:30h:
Nerea Querol Fuentes
Ainara Carril Toledo
Andrea Navarro Bueno
Laura Caballero Egido
Nadia Rodríguez López
Martina di Carlo
Natalia Maldonado Castan
Lorena Milena Martínez
Daniel Cañas Villalón
Baptismes
També batejarem als germanets de Andrea i de Martina.
Diumenge, 14 de maig, a les 12:30h:
Berta Jiménez Elvira
Victor Esperanza Ventosa
María Rodríguez Pérez
Pau Farré Valero
Pau Ruiz Barragan
Claudia Beltrán Zafra
Baptismes
També serà batejada la mateixa Claudia i el seu germà
Roger.
Els felicitem a tots. Que rebre aquest sagrament els sigui
motiu de creixement com a persones i com a cristians.

