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LA PARAULA DE DÉU
PROCLAMADA A TOTHOM
El Senyor ens fa arribar la seva Paraula (“el Llibre de la Llei) a través dels seus
ministres (primera lectura). La Paraula ens congrega a tots en la unitat, ja que “ni que
siguin (siguem) molts, formen (formem) un sol cos”, la humanitat (segona lectura).
Jesús, el Déu fet Home, la veritable i única Paraula, ha estat “ungit per portar la Bona
Nova” de Salvació a tothom, sense cap mena de discriminació ni d’exclusió (evangeli).
SENYOR, FEU-ME TESTIMONI DE LA VOSTRA PARAULA DE SALVACIÓ!
DEFUNCIÓ: Ha fet el pas a la casa del Pare la Sra. Adela Jorba Ollé. Una pregària
juntament amb els seus.
RESPONSABLES DE PASTORAL DE JOVES: Es reuniran el dijous, a les 22’00, a la
rectoria de Piera.
ELS TRES TOMBS: Es celebraran el proper diumenge, 31 de gener. Els Tombs i la
benedicció de cavalls i animals de companyia es farà al C/ Piereta, a les 12’30 del
migdia.
ANADA ALS PASTORETS DE CALAF: L’autocar per anar als pastorets de Calaf
sortirà a les 15’30 del C/Església cruilla C/ Montserrat dels Hostalets de Pierola; a les
15’35 des dels Arcs, a Piera; a les 15’45, davant
l’Ajuntament a Vallbona d’Anoia.
FESTA MAJOR
DE SANT SEBASTIÀ DEL BEDORC
Es celebra avui, diumenge. A les 13’00 hi haura la
celebració de l’Ofici Solemne, tal com s’ha vingut
anunciant. Intervindrà el Cor Parroquial de Santa
Maria de Piera, i, al final amb els cant dels Goigs es
venerarà la imatge de Sant Sebastià.

VISITA PASTORAL
DE Mn. AGUSTÍ
CORTES SORIANO
Bisbe de Sant Feliu
de Llobregat.
Aquesta setmana comença la Visita Pastoral del nostre bisbe a
les diferents parròquies i realitats del nostre Arxiprestat. Es
desenvoluparà al llarg d’aquests dos propers mesos: és tota una
oportunitat inigualable de posar al dia la nostra vida pastoral,
alhora que per refer els lligams de comunió al si dela nostra
església diocesana.
En el programa editat especial podreu trobar el calendari de les
misses estacionals i els actes arxiprestals, així com la cloenda.
A través del Full Parroquial podreu anar seguint el calendari
setmana a setmana pel que fa a la presència en les diferents
activitats pastorals de les parròquies.
També podreu anar vivint el dia a dia de la Visita a través de la
pagina web: www.parroquia.cat, en el calendari i en recull de
continguts que es vagi produint.
Ja des d’ara ens sentim convidats a acompanyar amb la pregària
i la participació aquest encontre amb el bisbe, com a cap i pastor
de la nostra comunitat cristiana.
Calendari de la setmana de la Visita Pastoral:
• Dimarts, a les 11’00, reunió amb els capellans de
l’Arxiprestat a Piera.
• Dissabte, 30 de gener:
o A les 17’00, Vallbona d’Anoia: visita al Cau de
l’Agrupament Escolta “Josep Masclans”.
o A les 18’30, Sant Pere dels Hostalets de Pierola:
catequistes i grups de catequesi de comunió i
confirmació.

750 ANIVERSARI
DE LA CONSAGRACIÓ I DEDICACIÓ
DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE SANTA MARIA DE PIERA.
El proper 17 de novembre de
2010, farà 750 anys que va ser
consagrada i dedicada la nostra
església parroquial de Santa
Maria. La festa solmene jubilar
serà, si Déu vol, el 28 de
novembre vinent.
Fins aleshores, hi haurà una colla
de signes festius que aniran
bastint la commemoració, i ja
s’aniran anunciant oportunament.
Des d’aquest moment posem
aquesta
memòria
sota
la
intercessió de Santa Maria,
Assumpta
al
Cel
perquè
esdevingui una veritable ocasió de collir els fruits d’aquest temps de
vida cristiana, i de demanar l’encert de ocntinuar sembrant les llavors
que l’Esperit vagi suscitant al si de la comunitat parroquial.
Igualment ens acompanyarà en aquest període el logotip que, des
d’avui encapçala el nostre full parroquial i podeu veure reproduit aquí al
costat. És una elaboració de na Montserrat Escolà, a partir del logo que
va dissenyar la recordada i estimada Maria Escolà, i que ha esdevingut
la imatge gràfica de la nostra parròquia en al-lusió a aquestes siluetes
que els pierencs hem fet tan nostres: d’una banda el campanar de
Santa Maria i de l’altra la cúpula que aixopluga la imatge tan nostrana
del Sant Crist.
Aprofitem aquesta ocasió per demanar novament que tots aquells que
disposeu de material fotogràfic o documental de la vida de la parròquia,
dels grups, activitats i celebracions... i ho tingueu a bé, el volgue
facilitar de cara a que sigui digitalitzat de cara a proveir l’arxiu
parroquial. Solament es faran còpies digitals de manera que tots els
materials originals retornin al seu propietari.

100 ANIVERSARI DE LA
CONSTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA DE
LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DE CA N’AGUILERA
Fa 100 anys la comunitat de ca
n’Aguilera,
estrenava
una
ampliada i renovada església que,
solament entrar-hi ens porta
ressons gaudinians. Una joia en
un bell entorn del nostre poble.
Al seu voltant han fet camí cent
anys de la història de ca
n’aguilera: aquest any també serà
un any jubilar i d’acció de gràcies
per tot el que s’ha viscut sota
aquests bellíssims artesonats.
Una colla d’actes bastiran també
la celebració, essent l’acte central
el proper 26 de setembre,
diumenge més proper a la Festa
de la Mare de Déu de la Mercè,
titular de l’església.
Ben aviat es farà avinent el
programa d’aquests actes.
Ens acompanyarà en aquest
jubileu la imatge gràfica del logotip dissenyat per Modest Almirall
Pujol.
MISSES
Diumenge, 24 de gener: Joan Jorba; Dolores Junyent; Modest Pujol; Emilia
Jorba; Angel Almirall; Mercè Cucurella; Rosita Jorba.
Diumenge, 31 de gener: Joan Torras; Joan Pujol; Antònia Serra; família JorbaTermens; Maria Teresa Sanfeliu Richarte; Maria Vilamajó Poch; Conxita Picart
Pujol.

