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FE EN JESUCRIST I COMUNIÓ D’AMOR AMB JESUCRIST
A Pau “el Senyor se li havia aparegut i li havia parlat”, hi va creure, i ell, conseqüent, “predicava
amb valentia el nom del Senyor” (primera lectura). La fe en Jesús és l’origen de l’amor a Déu i
als germans:”El seu manament és que creguem en el seu Fill Jesucrist i que ens estimem els
uns als altres” (segona lectura). Aquest amor, el fruit més esplendorós de la fe vera, sols és
possible si estem en comunió amb Jesús:”Qui està en mi i jo en ell dóna molt de fruit”, com la
sarment unida organicament al cep. Fe en Jesús i amor amb Jesús inseparables per a donar
fruits de salvació, tant en la nostra dimensió personal com, també, en la comunitària, “perquè
sense mi no podrieu fe res” (evangeli).
¡JESÚS, UNIT A VÓS, SALVEU-ME I FEU-ME ELEMENT DE SALVACIÓ!
DEFUNCIÓ: Ha fet el pas a la casa celestial la Sra. Antònia Ferré Domènech. Una sincera
pregària per ella.
TROBADA PASQUAL DE LA NOSTRA VICARIA EPISCOPAL: Es celebra avui a la tarda a
Santa Maria de la Geltrú (Vilanova i La Geltrú), presidida pel bisbe de la nostra diòcesi.

FESTA DE SANT BONIFACI:
CO PATRÓ DE LA VILA DE PIERA, DES DE 1669.
•

•

DIJOUS, 14 DE MAIG (Dia de Sant Bonifaci), hi haurà la
missa a la residència de Sant Bonifaci, a les 10’30 del matí
(Per aquest motiu no hi harà la missa de les 7’45, ni de les
20’00)
DIUMENGE, 17 DE MAIG: Missa en commmemoració del
Sant Co Patró a l’església parroquial, a les 11’15. Per això
aquest diumenge no hi haurà comunions en aquesta missa.

CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: Es reunirà dilluns, a les 21’00, a la rectoria.
COMISSIÓ ECONÒMICA: Es reunirà dijous, a les 21’00, a l’església parroquial.
MISSES
Dissabte: Dfta. Irene. Diumenge (11’15): esposos Pasqual Miguel i Teresa Anglarill; Carme
Romero Ferrer; José Antonio Carbelo Martín. Dilluns: de Benedicció i petició; Dimarts: Maria
Ricart Castellà. Dimecres: Joaquim Prat Ezpeleta; a Santa Llúcia. Dijous (10’30, St Bonifaci):
Pels residents, religioses, mossens, personal, benefactors i membres del Patronat difunts de la
Residència de Sant Bonifaci. Divendres: de benedicció. Dissabte: acció de gràcies. Diumenge
(11’15): Carme Queraltó Carbonell (1er. aniv.)

