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FE CONFIADA EN L’AMOR TOTPODERÓS DE JESÚS
La omnipotència misericordiosa i bondadosa de Jesús és ja anunciada en en el llibe de
Job, quan el Senyor “atura la insolència de les (nostres) ones” (primera lectura). Jesús,
amb la seva creu i resurrecció, atura l’ona de la mort, que els homes haviem introduït,
fent possible que, vivint en Ell, esdevinguem personalment “una creació nova” i
socialment “un món nou” (segona lectura). El que Jesús amb el seu amor totpoderós
ens ha aconseguit nosaltres ho hem de portar a cap amb la fe i les obres adients
(evangeli).
!JESÚS, CREC EN VOSTRE AMOR I AMB VOSTRE AMOR OBRO!
PRIMERES COMUNIONS: Han celebrat la seva Primera Comunió a l’església
parroquial de Sant Pere els infants Pau Raldiris; Aida Plazas; Judit Roselló; Marta
González; Ramon Martí; Joel Llopart. Moltes felicitats.
BAPTISMES: Han estat batejats a la nostra esglésika parroquial els infants Joan
Lampreave Sampere; Laia Calpe Jabalera i Oleguer Alonso Oton. Moltes felicitats
juntament amb els seus.
DIMECRES, FESTA DE SANT JOAN: Amb motiu de la celebració de Sant Joan, el
dimecres hi haurà una única missa, a les 10’30 del matí, a la capella de la Residència
de Sant Bonifaci de Piera.
MONITORS DE COLÒNIES: Es reuniran el dilluns a les 20’00, a la rectoria.
INSCRIPCIONS PER A LES COLÒNIES ARXIPRESTALS: Continuen obertes a l’hora
del despatx parroquial.
MISSES:
Dissabte, 20 de juny: Dr. Joan Aguilera Mas; Joan Garcia; família Parcerisas- Valls.
Diumenge, 21 de juny: Família Jorba- Termens.
Dissabte, 27 de juny: Pius Garcia; família Sala- Parcerisas; Albert Galofré.
Diumenge, 28 de juny: Pere Pons i Maria Fajardo.

RESUM DE RECOLLIDA
I PROCEDÈNCIA D’ALIMENTS
BANC D’ALIMENTS DE CARITAS
PARROQUIAL (Campanya El Rebost)
Piera i Els Hostalets de Pierola
Període 26 de novembre de 2008
a 10 de juny de 2009
Ja fa una bona colla d’anys que està en
marxa el Banc d’Aliments de Caritas Parroquial de Piera i Els Hostalets de Pierola.
Davant, però de la situació d’especial dificultat de moltes famílies veïnes nostres, el
passat novembre es va fer una especial dinamització d’aquest servei: intensificant tant
el provisionament, com la distribució dels aliments. Tot plegat es resumia en la
campanya sota el nom de Rebost, que, d’una manera formal es va posar en marxa el
26 de novembre passat.
Ara, després de sis mesos de funcionament, creiem que és important donar balanç del
fruit d’aquesta iniciativa, que continua i que cal seguir potenciant. Ha estat possible
gràcies a l’estimació de moltes persones que han anat fent cada gest de donació, i que
han anat obrint portes a l’obtenció d’aliments i d’altres productes: per davant de tot UN
SINCER AGRAIMENT A TOTS I CADASCUN DELS ESTABLIMENTS I PERSONES
PARTICULARS QUE ESTEU FENT POSSIBLE EL CAMÍ DEL REBOST.
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Fundació Banc d’Aliments de Barcelona: 2798.20 kgs
Serma (recuperació d’estocs de fruita de la Generalitat de Catalunya): 1362.15
kgs.
Comunitat Europea: 2680 kgs
Campanya Rebost (parròquies i botigues): 5000 kgs.
Aportació econòmica de Caritas Diocesana (aliments comprats): 1211.64 kgs.
Compres amb donatius fets a Caritas Parroquial: 637.40 kgs
Campanya a les escoles per Nadal: 600 kgs.
Fruiteries de Piera: 150 kgs
TOTAL KGS. RECOLLITS I DISTRIBUITS: 14.439’39
VALOR ECONÒMIC DELS ALIMENTS (aprox.): 21.450 €
DESTINATARIS: 380 persones

