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PROFESSAR JESÚS,
MORT I RESSUSCITAT, ÉS SALVACIÓ
L’oració confiada, plena de fe i d’amor, és sempre atesa pel Senyor: “vam cridar al
Senyor...i ell escoltà el nostre clam” (primera lectura). Així ho ratifica Sant Pau: “si amb
els llavis reconeixes que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu l’ha ressuscitat
seràs salvat” (segona lecura). Cercar la salvació en nosaltres o en les nostres coses és
temptar a Déu, condemna; sols Jesús, mort i ressuscitat, és nostre únic i ver Salvador
(evangeli).
REI CRUCIFICAT! SOLS VOSTRA MORT ÉS NOSTRA VIDA!
DEFUNCIONS: Han fet el pas a la casa del Pare el Sr. Lluís Munné Rovira. Una
sincera pregària juntament amb els seus.
PREGÀRIA DEL VIA CRUCIS A SANT PERE DELS HOSTALETS DE PIEROLA:
Cada diumenge de Quaresma a les 17’30, per dins l’església parroquial.
TROBADA PREMATRIMONIAL: Les parelles que contrauran matrimoni durant aquest
any, es troben per preparar llurs casaments aquest cap de setmana a la Rectoria de
Piera.
SANT SEBASTIÀ DEL BEDORC
CELEBRACIÓ DE QUARESMA AL BEDORC: Com cada setmana, el divendres, a les
19’00, a l’església de Sant Sebastià.
NOTA MOLT IMPORTANT: Amb motiu de la Visita Pastoral a Santa Maria de Piera,
la celebració de la Paraula a Sant Sebastià del Bedorc del cap de setmana vinent
serà el dissabte, a les 19’00, en lloc de l’horari habitual del diumenge al migdia.

MISSES
Dissabte, 2o de febrer: Juan Garcia; Dr. Joan Aguilera Mas. Diumenge (11’15): en
acció de gràcies a Sant Pancraç. Dissabte, 27 de febrer: Pius Garcia; família SalaPercerisas; Albert Galofré Respall.

VISITA PASTORAL
Aquesta setmana la Visita Pastoral torna a
apropar-se a les nostres parròquies, tant
pel que fa a les visites concretes a grups i
entitats, com a les celebracions.
DIMECRES, 24 DE FEBRER
* 18’00: Visita als grups de catequesi de comunió de la parròquia.
* 18’30: reunió amb l’equip de catequistes.
* 19’30: reunió amb els responsables de litúrgia de la parròquia de
Santa Maria.
* 21’30: reunió amb el Consell Pastoral i Comissió econòmica de Santa
Maria de Piera.
DIJOUS, 25 DE FEBRER
* 10’00: Equip de Caritas Parroquial de Piera.
* 11’30: Salutació al Batlle de la Vila de Piera, Sr. Jordi Madrid.
* Migdia: Visita a la comunitat de les Missioneres del Cor de Maria.
* A continuació visita a la Residència Sant Bonifaci de Piera.
* 18’00: Visita a les instal.lacions de Santa Maria de Piera amb la
Comissió Econòmica.
* 21’00: Consell Pastoral Parroquial de la Mare de Déu de la Mercè de
Ca n’Aguilera.
DIUMENGE, 28 DE FEBRER
* A les 11’15: Missa Estacional de la Visita Pastoral a Santa Maria de
Piera.
* En acabar: Assemblea Parroquial, a la mateixa església parroquial.

NOTA: Podeu accedir i escolar ja a la Missa estacional
i a la capçalera de l’Assemblea de la Visita Pastoral, celebrada
a Sant Pere dels Hostalets de Pierola el passat 7 de febrer.

Ho trobareu a www.parroquia.cat

