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RECONCILIACIÓ AMB DÉU I AMB ELS GERMANS
Els israelites, reconciliats amb Déu celebren “la festa de Pasqua” (primera lectura). Déu
“ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist” i “ens ha confiat a nosaltres aquest servei
de reconciliació” (reconliats i reconciliadors) (segona lectura). Jesús, a través de la
paràbola del “fill pròdig”, ens manifesta ben palesament que la reconciliació, a més del
perdò, exigeix compartir, amb amor i amb joia, el que som i el que tenim (evangeli).
SENYOR, FEU-ME RECONCILIACIÓ AMB VÓS I AMB ELS GERMANS!
DEFUNCIÓ: Ha fet el pas a la casa del Pare el Sr. Josep Amat Sitges i el Sr. Cándido
Páquez Almazan. Una sincera pregària juntament amb els seus familiars.
FESTA DE SANT JOSEP
Divendres vinent celebrem la memòria de Sant Josep, que, tot i ser dia laborable, és
per a la comunitat cristiana un motiu de gran celebració.
Per tal de celebrar-ne la festa, hi haurà la celebració de l’Eucaristia a les 19’00.
CELEBRACIÓ DE LA RECONCILIACIÓ (SAGRAMENT DEL PERDÓ)
Es realitzarà segons la mateixa fórmula de les darreres vegades el proper diumenge, a
les 10’00, en el marc de la missa dominical.
Tinguem-ho present, i preparem-nos-hi degudament.
FINAL DE LA VISITA PASTORAL (DIUMENGE, 21 DE MARÇ)
Tal com s’ha vingut anunciant es celebrarà el proper diumenge, 21 de març, a les
18’00, a l’església parroquial de Santa Maria de Piera.
És per aquesta celebració que els horaris de misses del proper cap de
setmana a Piera, seran modificats, també puntualment, quedant de la següent manera:
* a les 10’30, celebració de la missa a la capella de Sant Bonifaci, tant pels residents,
com per tots aquells que necessitin assitir-hi.
* a les 18’00, missa final de la Visita Pastoral, a l’església parroquial de Santa Maria.
NB: és per aquests ajustaments que NO HI HAURÀ la missa de les 11’15 a Santa
Maria.

CINE A LA RECTORIA DE PIERA
Aquest diumenge, 14 de març, a les 5 de la tarda, es projectarà la
pel.lícula:

“El Evangelio según San Mateo”,
de Pier Paolo Pasolini

Una bona manera de passar una tarda agradable, alhora que ens ajuda a aprofundir en
la vida de Jesús, com bona preparació per viure la setmana santa que ja s’acosta.

ARRENQUEN ELS ACTES PER ANAR FENT PRESENTS ELS
100 ANYS DE L’ESGLÉSIA DE CA N’AGUILERA. UNA
PRIMERA PROPOSTA ENS AJUDARÀ A SITUAR-NOS DES DE
DINS DE LA PRÒPIA ESGLÉSIA EN LA BELLESA I
QUALITATS DE LA QUE ÉS UN BELLÍSSIM MONUMENT.
CONFERÈNCIA
“L’ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU
DE LA MERCÈ DE CA N’AGUILERA”
A càrrec de la Sra. Lídia Arnau Raventós
20 de març, a les 20’00
a la mateixa església de Ca n’Aguilera

EL REBOST DE CARITAS
Des d’aquestes ratlles, continuem animant a fer ben de tots aquesta iniciativa, avui, tan
necessaria. En aquests moments cal especialment l’arribada dels productes més
bàsics, que podriem resumir amb: ARRÒS, PASTA, LLET, LLEGUM I OLI. Certament
que tot aliment és ben vingut, però en aquests moments, i fins l’arribada de l’ajut de la
Comunitat Europea, en cal centrar-nos en obtenir els més bàsics.
Moltes gràcies pel suport a aquestes inciatives, i per l’estimació vers els nostre veins
més desfavorits. Els punts on es poden lliurar son els habituals: les esglésies, la
residència Sant Bonifaci i la Rectoria, la botiga Heyre (de la Reme), els
comestibles Les Carreras. També a la benzinera de Les Carreras, al polígon, hi
trobareu una guardiola en la qual hi podeu fer les vostres aportacions en forma
de diners.
MISSES
Diumenge, 14 de març: Jaume Abadal; Madrona i Josep Pujol; família Cucurella –
Sanz; família Termens – Vidal; família Basurte – Alonso.
Diuemenge, 21 de març: Joan Jorba; Dolores Junyent; Prudenci Termens; família
Jorba- Termens; família Porta – Grífol.

