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SOLS JESÚS DÓNA CONFIANÇA PLENA
Jeremies, prou provat, ens diu: “Beneït l’home que es refia de l’ajut del Senyor, i troba en el
Senyor la seguretat” (primera lectura). La nostra fe, confiança, no tindria sentit si Crist no hagués
ressuscitat, “però la veritat és que Crist ha ressuscitat” (segona lectura). En aquest Misteri de
Mort i Resurrecció de Crist està la el sentit de les Benaurances i la força de poder viure-les entre
mig de la pobresa, de la fam i dels plors i odis (evangeli).
JESÚS, CONFIEM QUE LA QUARESMA SIGUI CAMÍ DE RESURRECCIÓ!
DEFUNCIONS: Han fet el pas a la casa del
Pare, Paquita Domènech Bas; Isidro Ayuso
León; Carme Amat Sabaté; Carme Casals
Llimona i Maria Jara Santana. Una sincera
pregària juntament amb els seus familiars.
CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: Es
reunirà dimarts, a les 21’30.
VISITA PASTORAL: Pel que fa a les
parròquies del nostre entorn, hi haurà la
reunió amb els responsables de la Pastoral
de Joves i Evangelitzadora, el diumenge, a
les 16’00, a la rectoria de Capellades.

TROBADA PREMATRIMONIAL: Les
parelles que contrauran matrimoni durant
aquest any 2010, es trobaran a la rectoria
de Piera el proper dissabte al vespre
(21’30), i diumenge al matí de 10’00 a
14’00. Els millors desigs ja des d’ara en la
preparació i celebració de llurs matrimonis.
CAMPANYA DE MANS UNIDES: Tal com
s’ha anunciat, aquest cap de setmana es
realitza la col.lecta extraordinària a totes
les misses.

DIMECRES DE CENDRA
El proper dimecres, 17 de febrer, comença un nou temps de Quaresma. Un espai de vida
cristiana fonamental per créixer en actituds de conversió i acollida del misteri pasqual de
Jesús. Per tal de començar junts com a comunitat, hi haurà les eucaristies amb la
imposició de la Cendra, als horaris següents:
* 7’45: a la capella de la residència Sant Bonifaci de Piera.
* 19’00, a Ca n’Aguilera i a Sant Bartomeu de Vallbona d’Anoia.
* 20’00, a la capella de Sant Bonifaci i a Sant Pere dels Hostalets de Pierola.
MISSES
Dissabte: Joaquim Prat Ezpeleta; a Santa Llúcia. Diumenge (11’15): Josefa Samsó (29e aniv.);
Joan Carulla; Teresa Gené; esposos Pasqual Miguel i Teresa Anglarill; Carme Romero Ferrer.
Dilluns: Enric Almirall. Dimarts: A la Mare de Déu de Montserrat. Divendres: esposos Josep
Maties España Muntades i Maria Carme Guerin Martí. Dissabte: Dolors Rodà; Maria Escolà
Cases. Diumenge (11’15): Ramon Mora Vallès; esposos Josep Ribas i Antoñita Ferrer.

