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LA TRANSFIGURACIÓ DE JESÚS
PENYORA DE LA NOSTRA
L’aliança,, del Senyor amb Abram fou penyora de la de la plena comunió de Jesús amb
nosaltres (primera lectura). Jesús, i sols Jesús és qui, morint i ressuscitant, ens ha
aconseguit “la nostra ciutadania al cel” i “transformarà el nostre pobre cos per
configurar-lo al seu cos gloriós” (segona lectura). Pel Baptisme hem estat transfigurats
en Jesús, esdevenint veritables “fills de Déu” (evangeli). Visquem-ho i testimoniem-ho!.
SENYOR, TRANSFIGURATS, VOLEM SER VER TESTIMONI VOSTRE!
DEFUNCIÓ: Ha fet el pas a la casa del Pare, el Sr. Joan Amill Vilarrubí. Una sincera
pregària juntament amb els seus.
CAPELLANS DE L’ARXIPRESTAT: Es reuniràn divendres a les 11’00, a la rectoria de
Piera
CELEBRACIÓ DE QUARESMA A SANT SEBASTIÀ DEL BEDORC: Com cada
divendres en aquest temps, a les 19’00, a l’església del Bedorc.
PREGÀRIA DEL VIA CRUCIS A SANT PERE DELS HOSTALETS DE PIEROLA:
Com cada diumenge de Quaresma, a les 17’30.
ALIMENTS EN FAVOR DE VALLBONA SOLIDÀRIA
El temps de Quaresma en obre d’una forma especial a la conversió a través de la
caritat vers els més necessitats. Ben a prop nostre és ben viva la iniciativa de Vallbona
Solidària per tal de facilitar aliments als nostres germans més necessitats. La cistella
del fons de l’església segueix essent uns invitació ben viva a fer del servei i la caritat un
camí de veritable renovació espiritual en la nostra Quaresma... grácies per tota
l’estimació vers els més pobres.
MISSES
Diumenge, 28 de febrer: Teresa Masagué; Matei Ollé; família Segura- Bertran;
Balbina Amat; Joan Saumell; Francisca Sabaté.

VISITA PASTORAL
Aquesta setmana la
Visita Pastoral
continua apropant-se a
les nostres parròquies,
tant pel que fa a les
visites concretes a
grups i entitats, com a
les celebracions.
DIMARTS, 2 DE MARÇ (VALLBONA D’ANOIA)
* 17’00: Reunió amb les catequistes
* 17’30: visita als infants de la catequesi
* 18’00: Visita grup de Vallbona Solidària
* 20’00: reunió amb el Consell Pastoral
DIUMENGE, 7 DE MARÇ
* A les 11’15: Missa Estacional de la Visita Pastoral a
Sant Bartomeu de Vallbona d’Anoia
* En acabar Assemblea Parroquial, a la mateixa església
parroquial.
* A les 16’00: reunió amb els acollildors de promesos de
l’Arxiprestat a la rectoria de Piera.
* A les 17’00, participació en la Trobada Parroquial de
Famílies a la rectoria de Piera.

