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Com un arbre
ran de l’aigua
La vida humana té moltes similituds amb el
que veiem al defora nostre, en la
naturalesa, ja que en formem part. L’arbre
plantat ran de l’aigua creix ufanós: la vida
li ve de les arrels que busquen l’element
que el fa viure i fruitar.
Quina sort, de poder-s’hi assemblar!
Imaginem així, la vida d’una persona quan
troba la seva font vital. Exteriorment ens
marcim amb els anys. Interiorment, però, la
nostra vida creix sense parar, regada per
una font inexhaurible. Sortosos els qui la troben, que res no els farà mal de debò!
Les lectures d’avui ens animen a buscar-la, aquesta font de vida enmig de la duresa xardorosa de la nostra
història. Encertar-la és un do inestimable, que cal valorar i agrair. Feliç, la persona que la troba!
Així ho escoltem, avui, poèticament, en la primera lectura i en el salm. Jesús, a l’evangeli, ens cura dels
enganys tan sovintejats que ens ronden: creiem trobar seguretat en allò que és enganyós, que no és més que
aparença i que és incapaç d’assegurar la nostra vida feliç. Ell, amb la seva manera de viure, ens mostra on
rau la veritable felicitat, i quin és el fonament que aguanta la persona, l’arrel que la nodreix i la fa madurar.
De fet, ens diu Pau, la font d’on dimana la nostra vida de cristians és la nostra confiança en la vida nova de
Jesús ressuscitat. Fora d’això, qualsevol altre fonament es manifesta feble i del tot incapaç de donar-nos vida
i de mantenir-la. Tenir, anar amb la panxa plena, gaudir de l’èxit i de bon nom davant tothom, no garanteix
que la nostra persona visqui plenament. Enmig de les dificultats d’aquesta vida, fins i tot les més extremes —
la creu del Senyor—, la vida nova brolla sense parar, de dins mateix. Feliços, nosaltres, llavors, que serem
saciats, consolats, que riurem, ens alegrarem i farem festa, una alegria sense aturador!
Andreu Trilla, escolapi
SESSIONS DE FORMACIÓ ARXIPRESTAL (2n. trimestre)
La Bona Nova, testimoni de simplicitat i coratge
Dia 19 de febrer: “Educar i consentir”

A càrrec de Pau López, professor de ciències de l’Educació, URL

MANS UNIDES ANOIA SEGARRA
Del Sopar solidari contra la fam del passat dia 2 de febrer es va recollir un total de 1.690 €, i els
següents donatius: 5o0 € + 300 € (anònims) + 100 € (Renovació Carismàtica d’Igualada) + 50 €
(A.V.). Gràcies per la vostra ajuda i col·laboració. Tots aquets donatius es destinaran als
projectes d'aquest curs als quals Mans Unides dona suport.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes d’Igualada celebra avui diumenge, dia 17 de febrer, a 13:15
a la capella de la Mare de Déu del Roser, una missa solemne presidida per
Mons. Romà Casanova bisbe de Vic per celebrar la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes.

125è. aniversari de l'Adoració Nocturna d'Igualada

Aquest dilluns, 18 de febrer, fa exactament fa 125 anys de la primera vetlla d'Adoració Nocturna a la
nostra ciutat d'Igualada. Fou la nit del 18 de febrer de 1894 a l'església del Roser.
Per aquest motiu, dilluns a 2/4 de 8 de la tarda a l'església del Roser, hi haurà una missa d'acció de
gràcies per aquesta història d'amor a l'Eucaristia, presidida per Mn. Xavier Bisbal, consiliari local
d'Adoració Nocturna. Es pregarà per tots els adoradors nocturns igualadins difunts d'aquests 125 anys
d'història. Hi són convidats tots els adoradors nocturns, els que n'havien format part i tots els qui tenen
interès en conèixer aquesta realitat eclesial.

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT
Santa Maria
- Trobada dels catequistes. Dilluns, dia 18, a 2/4 de
9, reunió de catequistes de les parròquies de Santa
Maria i de la Soledat per preparar la propera missa
familiar.

Sagrada Família.
- Nomenament de vicari. El proppassat 1 de febrer,
el Sr. Bisbe assignava vicari a la nostra parròquia. És
ben conegut: Fra Jesús de Barcelona. En els propers
dies establirem la col·laboració i les tasques que pot
realitzar.
- Recés d'homes: Dijous, 21 de febrer, a 3/4 de 7 de
la tarda a la capella del Santíssim.
- Legió de Maria. Reunió tots els dijous, acabada la
missa vespertina.
- Consell pastoral. Dijous, 21 de febrer, a les 9 del
vespre.
- Vida Creixent. Reunió mensual, dissabte dia 23, a
les 5 de la tarda.
- Missa familiar. Dissabte, dia 23, a les 8 del vespre.

Convent dels Frares Caputxins.
- Comunitat Cristiana. Dilluns, 18 de febrer. Reunió
a les 19:30 h. Formació franciscana.
- Orde Franciscà Seglar. Diumenge, 24 de febrer.
Assemblea de l'Orde Franciscà Seglar i visita fraterna
del Ministre Provincial de l'OFS a les 9:30 h.

Vetlles de pregària.
Sagrada Família.
- Hora Santa adoradora. Exposició del Santíssim
en silenci. Tots els divendres, de 7 a 8 de la tarda.

Convent dels Frares Caputxins.
- Dijous d’Adoració al Santíssim. Dijous, 21 de
febrer. Adoració amb Exposició del Santíssim. De
10:00 a 13:00 i de 16:30 a 20:30h (rés de vespres a les
19:00h).
-Pregària de Taizé. Divendres, 22 de febrer. Pregària
de Taizé a les 20:00h.

Capella de la Soledat.
- Grup de la Renovació Carismàtica. Tots els
dijous ens trobem per fer pregària, de 6 a 2/4 de 8 de
la tarda. Tothom hi pot participar lliurement.

DEMOGRAFIA PARROQUIAL

Baptismes
- Santa Maria. Dia 26 de gener: Kayden Saldaña
Guerrero, filla de Daniel i Marleny-Isabel. Dia 27 de
gener: Sarayma López Lloria, filla de Manuel i Mònica.

- Sagrada Família. Dia 9 de febrer: Pol-PereMartí Valls Soler, fill de Lluis i Sílvia.

Exèquies
- Santa Maria. Dia 6 de febrer: Teresa Ribera
Codina, 94 anys.

- Soledat. Dia 8 de febrer: José Hernando Coruña,
de 70 anys.

- Mare de Déu de Montserrat. Dia 12 de febrer:
Antonio Rodríguez Alcalde, de 83 anys.

MOVIMENTS ECONÒMICS
- A Santa Maria. Col·lectes: Dia 10 de febrer (per
Mans Unides): 705’22 €, feiners setmana: 65’57 €.
Donatius rebuts: Per calefacció: 300 € (anònim).
300 € (MMV)
- A la Sagrada Família i Mare de Déu de
Montserrat. Col·lectes: Diumenge 3 de febrer:
995,90 € (especial primer diumenge de mes). Dies
feiners setmana anterior: 138,88 €. Llantions: 577,55
€. Celebracions: 90 €.
- A la Soledat. Col·lectes: Dia 10 (especial per MANS
UNIDES): 2.154’11 €. Altres col·lectes de la setmana:
50’67 €. Donatius dels Grups de Visita Domiciliària de
la Sagrada Família: 50 + 108’25 €. Donatiu per obres:
5 €.
- Als Frares Caputxins. Col·lectes: Dies 9 i 10 de
febrer, per Mans Unides): 231 €.
- A la Capella de l’Hospital. Col·lecta: Dia 9 de
febrer (Mans Unides): 60 €.

- Mare de Déu de la Pietat. Col·lecta: Dia 10 de
febrer (Mans Unides): 173’50 €.

