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UN COR ATENT
Prenent les paraules del pare Le Guillou, podem dir que
el misteri de Déu és un misteri del Do, de la Veritat, i de
l’Amor.
Per això, cal que també nosaltres, com el rei Salomó,
demanem un cor atent. Aquest cor atent, ens permet afirmar
amb sant Pau que els qui estimem Déu tot ens serveix per al
nostre bé.
Tots nosaltres necessitem aquesta saviesa, Jesucrist. Ell
és el Do que ens permet relacionar-nos amb el Pare, com a
experiència de l’amor.
Les paràboles d’aquest diumenge ens ensenyen que sols
podem comprendre què és el Regne de Déu en la mesura que
ens lliurem, ens abandonem, fins i tot en les situacions més
difícils de la nostra vida.
Tots hem de buscar aquest tresor, aquesta perla preciosa, que és el mateix Crist. Per això, ens cal
estar disposats a deixar-ho tot. Fer un veritable acte de fe.
Germans, contínuament hem de posar tota la nostra confiança en Déu, amb tot el cor, per acceptar i
entendre que l’amor de Déu és el que veritablement orienta, acompanya i porta a plenitud la història.
Demanem un cor atent per saber discernir el que és el nostre bé, per a la nostra vida, reconèixer que
Crist és tot el nostre bé. Deixem-nos submergir en l’amor de Crist, el seu amor és la resposta a tota situació
difícil.
Fra Francesc d’Igualada, OFMCap

ACTES LITÚRGICS EN LA FESTA DE SANT BARTOMEU, PATRÓ D’IGUALADA
DIES 23, 24 i 27 D’AGOST
• Vespres solemnes, de la festa de Sant Bartomeu: Dimarts, 23 d’agost, a 2/4 de 8 del vespre, a la
Basílica.
• Missa solemne de Sant Bartomeu a la Basílica, dimecres, 24 d’agost a les 6 de la tarda. Es cantarà
la missa de l’igualadí Pol Requesens i Roca, dirigida per Pere Lluís Biosca, i acompanyament a
l’orgue de Vicenç Prunés.
• Solemne Eucaristia de Festa Major, el diumenge 27 d’agost, a les 10 del matí, a la Basílica: Amb
la participació de la Schola Cantorum, sota la direcció d’Oriol Plans.

MISSES DURANT EL PERÍODE VACACIONAL
A LA PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Dissabtes durant el mes d’agost, vigília de l’Assumpció de la Mare de Déu -14 d’agost- i
dissabte 2 de setembre: Se suprimeix la missa de les 8 del matí
A les 8 del vespre, missa anticipada (excepte dia 2).
Tots els diumenges i festa de l’Assumpció de la Mare de Déu -15 d’agostHorari habitual: 2/4 de 10 del matí, 2/4 de 12 del matí i 8 del vespre.
Dies feiners:
Del dilluns 31 de juliol al divendres 4 d’agost: únicament a les 8 del matí.
Del dilluns 7 d’agost al divendres 11 d’agost: únicament a les 8 del matí.
Del dilluns 14 d’agost al divendres 18 d’agost: únicament a les 8 del vespre.
Del dilluns 21 d’agost al divendres 25: únicament a les 8 del matí.
Del dilluns 28 d’agost al divendres 1 de setembre: únicament a les 8 del vespre.
Nota: el dilluns, 4 de setembre, recuperem els horaris habituals.

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT
Sagrada Família.
- Confessions: Durant tot el mes d’agost
s’atendran les confessions mitja hora abans de les
misses dominicals, durant les misses vespertines
del dissabte i diumenge, i tots els dimarts de 2/4
de 8 a les 8 de la tarda.
- Sant Rosari: Durant el mes d’agost no es resarà
públicament a l’església. Es tornarà a resar a
partir del dilluns 4 de setembre.
- Despatx Parroquial: S’atendrà únicament els
dijous de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
- Recés per a homes: Dimecres, 16 d’agost, a 3/4
de 7 de la tarda, a la Capella del Santíssim.
- Festa de Sant Bartomeu, patró de la Ciutat.
Dia 24 d’agost, missa únicament a les 8 del matí
unint-nos a les celebracions patronals d’Igualada.

Mare de Déu de Montserrat.
- Supressió de misses. Durant tot el mes d’agost
suprimirem la missa dels dies festius a les 10 del
matí. Continuarem celebrant la missa dominical a
les 12 del migdia.

Vetlles de pregària.
- Monestir de les Carmelites. El dissabte, dia 12
d’agost, farem una hora de Vetlla davant el
Santíssim Sagrament, de 5 a 6 de la tarda. Hi sou
convidats.
- Convent dels Frares Caputxins. Durant els
mesos de juliol i agost, farem l’Adoració al
Santíssim, els dijous, de 7 a 8 de la tarda,
acompanyant-la amb la pregària de Vespres. Hi sou
convidats.
- Sagrada Família. Adoració Nocturna
Igualada. Ens trobarem per la vetlla mensual els

divendres 4 d’agost i 1 de setembre, a partir de les
10 del vespre. Si som menys adoradors en motiu de
les vacances reduirem els torns de pregària.

ESTADÍSTIQUES PARROQUIALS
Baptismes
- Soledat. Dia 22: Neymar i Edher Sánchez
Juárez, fills bessons de Javier Sánchez i Yaiza
Juárez. Lucas Muñoz Lorente, fill de Mª Carmen
Lorente i Antonio Muñoz.
- Sagrada Família. Dia 22 de juliol: Miguel
Ángel Ninayahuar Carhupoma, fill de Ruben i
María.

Exèquies
- Santa Maria. Dia 21: Maria Jesús Berrocal
Manzano, 81 anys.
- Soledat. Dia 18: Rosa Mª Carné i Jorba, de 86
anys. Josep Soler i Prat, de 75 anys. Dia 20:
Carmen-Rebeca Tello Osorio, de 66 anys.
- Sagrada Família. Dia 20 de juliol: Maria
Jordana Pujol de 93 anys. Dia 24: Pilar Claramunt
Solé, de 92 anys.

Col·lectes
- A Santa Maria. Diumenge 23 i feiners
setmana: 260’61 €.
Donatius rebuts: D’una
celebració: 27 €. Per Ruanda: 250€.
- A la Soledat. Dia 23 i setmana : 394’66 €.
Donatius per la Parròquia: De celebracions: 10,
20 i 20 €.
- A la Sagrada Família. Diumenge 16 de juliol:
292,22 € col·lecta ordinària i 292,22 € per Rwanda.
Dies feiners setmana anterior: 219,28 €.

VACANCES DEL FULL DOMINICAL D’IGUALADA
Durant els diumenges d’agost, farà vacances.
I tornarà a sortir, normalment, el diumenge 3 de setembre.

